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O surgimento do cinema e de outras tecnologias 
audiovisuais, como a televisão e o computador, 
resultou na formação de uma sociedade extrema-
mente audiovisual. Tal status se intensificou com 
o desenvolvimento da internet e dos dispositivos 
móveis. Sobre as mudanças sociais resultantes da 
presença cada vez maior dessas mídias em nossa so-
ciedade, Costa e Frota (2011) concluem que vivemos 
hoje uma cultura do audiovisual, em uma sociedade 
repleta de impactos audiovisuais.

Contudo, as autoras reconhecem que uma parce-
la da população se vê excluída dessa nova realida-
de social em função de alguma deficiência visual 
ou auditiva, que impossibilita o acesso ao conteú-
do visual ou auditivo. Conforme explicam, para 
tentar incluir essa parcela específica da popula-
ção, foram desenvolvidos três recursos de aces-
sibilidade: a legenda para surdos e ensurdeci-
dos (LSE) e a janela de LIBRAS, para o público 
surdo ou com perda auditiva, e a audiodescrição 
(AD), para o público cego ou com perda visual. 

Entretanto, apesar da existência desses recursos 
e do amparo da lei brasileira – a Lei Federal 10.098 
de dezembro de 2000 reconhece a AD como um di-
reito adquirido da comunidade cega, ao passo que a 



14

Marcella Wiffer Stefanini

lei de acessibilidade, Decreto-Lei 5.296 de dezem-
bro de 2004, regulamenta o funcionamento dessas 
modalidades de tradução audiovisual –, na prática, 
percebe-se a escassez desse recurso em ambientes 
culturais, tais como o cinema. Como resposta a essa 
realidade, a Instrução Normativa 128/2016 da Agên-
cia Nacional do Cinema determinou que todas as sa-
las de cinema do país devem oferecer AD e LSE no 
período de até dois anos, ou seja, até o final de 2018. 
Todavia, em novembro de 2017, a redação da Instru-
ção Normativa foi alterada de modo a estender em 
um ano o prazo final para a implementação da AD e 
da LSE em 100% das salas de cinema do país.

Em razão disso, pesquisas voltadas ao estudo 
dessas modalidades, consideradas de tradução au-
diovisual (TAV), são de extrema relevância para 
divulgar a existência e a importância desses recur-
sos, bem como a situação de difícil acesso que o 
público cego e surdo enfrenta ao tentar fazer parte 
da cultural audiovisual. 

Também é válido destacar que, apesar de os três 
recursos serem reconhecidos por muitos autores 
como modalidades de TAV, há ainda certa resis-
tência em classificá-los como tradução. Da mesma 
forma, discute-se muito na academia se as demais 
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modalidades de TAV, dentre as quais se destacam 
a legenda para ouvintes e a dublagem, seriam tra-
duções ou adaptações. Apesar disso, os principais 
autores que se dedicam ao estudo dessas modalida-
des as classificam como traduções audiovisuais, ou 
seja, traduções presentes em mídias audiovisuais.

 Ainda sobre a cultura do audiovisual e sua aces-
sibilidade, de acordo com Romero-Fresco (2013) e 
Díaz-Cintas e Ramael (2014), todas as modalida-
des de TAV funcionam como recursos de acessibi-
lidade, e não apenas a LSE, a janela de LIBRAS e a 
AD; muito embora essas últimas, por favorecerem 
uma “minoria”, não recebam a mesma atenção e 
o mesmo investimento das outras. A legenda para 
ouvintes e a dublagem, de acordo com os autores, 
são igualmente recursos de acessibilidade para o 
público que não tem acesso à língua original do 
produto audiovisual.

Diante disso, o presente trabalho selecionou a 
modalidade de AD para um estudo mais atento, 
uma vez que se trata de um recurso que conquista 
o seu espaço no mercado, muito em função das di-
versas leis já mencionadas, que demandam maior 
investimento na sua produção, e da luta de grupos 
sociais que buscam reconhecimento da AD como 



16

Marcella Wiffer Stefanini

um direito e uma necessidade do público cego e 
com deficiência visual. 

Grande parte dos materiais audiodescritos foi 
feita para eventos e mostras específicas, como o 
festival internacional de filmes sobre deficiência 
Assim vivemos, realizado a cada dois anos desde 
20031, e circula apenas nesses eventos. Outros es-
tão disponíveis em sites,2 mas estes oferecem ape-
nas o áudio, sem a imagem, conteúdo de extrema 
importância para a análise proposta pelo presente 
trabalho. Em razão disso, optou-se pela pesquisa 
de filmes no circuito comercial. Assim, elegeu-se o 
filme Ensaio sobre a cegueira (2008), dirigido por 
Fernando Meirelles.

Considerando o público cego ou com deficiên-
cia visual brasileiro, avaliou-se pertinente também 
o estudo da dublagem, uma vez que o filme sele-
cionado tem grande parte dos diálogos em língua 
inglesa e, por isso, é dublado e legendado a fim de 
garantir sua acessibilidade para o público brasilei-
ro. Dessa forma, o trabalho objetivou a análise da 
AD e da dublagem do filme escolhido, bem como 

1 Para mais informações sobre mostras e exibições de filmes audio-
descritos: http://comaudiodescricao.blogspot.com.br/p/sessoes-de-fil-
mes.html (Acesso em 14 de outubro de 2017).
2 Como o site http://www.acessibilidadeweb.net/filmes/filmes.php 
(Acesso 14 de outubro de 2017).
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o levantamento bibliográfico acerca da TAV e das 
modalidades selecionadas para o estudo. 

Nesse sentido, no primeiro capítulo, será feita 
uma apresentação teórica da TAV e uma breve con-
sideração sobre acessibilidade a partir de Romero-
-Fresco (2013) e Chaume (2004a). Será dada ênfa-
se às modalidades de AD e dublagem, em função 
da proposta de análise de ambas. Neste capítulo, 
também será feito um resumo das orientações para 
elaboração de AD presentes no Guia para produ-
ções audiovisuais acessíveis (2016), documento 
disponibilizado pela Secretaria do Audiovisual do 
Ministério da Cultura com o intuito de direcionar a 
produção de audiodescrição (AD), a legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE) e a janela de LIBRAS.

No capítulo 2, será apresentado o filme selecio-
nado para essa análise e, por se tratar de uma adap-
tação do premiado livro de Saramago, será pro-
posta uma reflexão sobre a adaptação e a relação 
entre essa e o texto adaptado, usualmente conce-
bido como o “original”. A adaptação de obras lite-
rárias para o cinema, como é o caso, também pode 
ser considerada como uma forma de tradução inter-
semiótica (JAKOBSON, 1959), e comumente traz 
consigo a discussão da fidelidade devida ao “origi-
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nal” ou ao texto adaptado.
Por fim, no último capítulo, será feita a análise 

da AD e da dublagem do filme a partir dos pres-
supostos teóricos explorados no primeiro capítulo, 
tendo o Guia para produções audiovisuais acessí-
veis (2016) como referência principal para a análi-
se da AD, e os postulados de Chaume (2007) para 
a análise da dublagem. Partiu-se do pressuposto de 
que a AD, como modalidade de tradução, reflete a 
interpretação do audiodescritor, que não consegue 
ser objetivo nem neutro, ou seja, invisível (VENU-
TI, 1986) como propõem alguns autores e cursos 
de formação de audiodescritores.

 Em relação à dublagem, pressupôs-se que não 
apresentaria problemas de ordem técnicas, dada a 
sua qualidade no cinema brasileiro. Por esse motivo, 
concentrou-se na análise da tradução proposta pela 
dublagem e, para tanto, foi feita uma comparação en-
tre esta e a legenda em português, a fim de estudar as 
diferenças de tradução entre elas e identificar as prin-
cipais características e prioridades da dublagem. 

O objetivo não era analisar a legenda, razão pela 
qual não se propõe um estudo aprofundado da le-
gendagem. A legenda funcionou como parâmetro 
para a análise da dublagem, uma vez que nesta há o 
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apagamento do original, o que torna impossível assis-
tir ao filme em sua versão original e dublada ao mes-
mo tempo. Por isso, a fim de analisar a tradução para 
a dublagem, fez-se uso do recurso da legenda.

Nas considerações finais, os pressupostos ini-
ciais foram retomados, visto que foram confir-
mados na análise. Concluiu-se que ainda há uma 
concepção de tradução muito restrita à noção de 
tradução interlingual (JAKOBSON, 1959), o que 
dificulta o reconhecimento da AD como modalida-
de de tradução. Além disso, a partir do levantamento 
teórico em que a AD se propõe como algo neutro, 
pois alguns autores, como Benecke (2004) e Casado 
(2007), sugerem que compete ao público significar o 
conteúdo audiovisual, de modo que o audiodescritor 
deva se manter de certa forma “invisível”. 

Por outro lado, ao passo que a dublagem e a pró-
pria adaptação cinematográfica, por assumirem 
como princípio, a primeira, a verossimilhança da tra-
dução na língua de chegada, e a segunda, a liberdade 
criativa dentro de um sistema semiótico diferente, 
que oferece outras possibilidades de representação, 
afastam-se das noções de neutralidade do tradutor e 
de fidelidade da tradução e, talvez por isso, recebam 
algumas críticas e julgamentos negativos. 



CAPÍTULO 1: 
PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS DA TRADUÇÃO 
AUDIOVISUAL

“Fizemos dos olhos uma espécie de espelhos virados para 

dentro, com o resultado, muitas vezes, de mostrarem eles sem 

reserva o que estávamos tratando de negar com a boca”

Ensaio sobre a cegueira
José Saramago
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1.1. Tradução Audiovisual (TAV) 
Díaz-Cintas e Ramael (2014) explicam que a de-

nominação tradução audiovisual (TAV) não é con-
sensual e que muitos estudiosos da tradução prefe-
rem classificá-la como uma forma de adaptação, e 
não como uma tradução propriamente dita, em fun-
ção das limitações de tempo e espaço que a mídia 
na qual ela se veicula impõe.

Alguns estudiosos propõem o uso de termos 
como film translation ou cinema translation. Con-
tudo, os termos não incluem outros produtos que 
igualmente envolvem tradução, como séries, do-
cumentários, desenhos animados, entre outros. Por 
esse motivo, Gambier (2003) sugere o termo screen 
translation, que abrangeria todas essas mídias, ao 
passo que outros autores preferem a designação 
tradução multimídia, que englobaria também sof-
twares e programas distribuídos na internet.

Por fim, o autor propõe também o termo transa-
daptation, pois entende que as modalidades de TAV 
não se caracterizam propriamente como tradução, 
justamente por envolverem a necessidade de adap-
tação frente ao limite de tempo e espaço do pro-
duto audiovisual e acredita na necessidade de uma 
aproximação entre os conceitos de tradução e o de 
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adaptação, sempre encarados em perspectiva dico-
tômica. Da mesma forma, ele defende que o termo 
é capaz de captar a natureza híbrida que caracteriza 
as diferentes modalidades de tradução audiovisual. 

Segundo Gambier (2013, p. 47), houve, e ainda 
há, grande dificuldade em entender as modalidades 
de TAV como traduções, pois “se entendia que a tra-
dução ‘teria que’ ou ‘deveria’ lidar exclusivamente 
com palavras”3. Essa dificuldade deve-se ao fato 
de que muitos ainda questionam a classificação de 
Jakobson (1959), que prevê três formas de tradu-
ção: a tradução interlingual (entre sistemas linguís-
ticos diferentes), a tradução intralingual (dentro de 
um mesmo sistema linguístico) e a tradução inter-
semiótica (entre sistemas semióticos diferentes). A 
concepção tradicional de tradução considera ape-
nas a primeira como tradução de fato. 

Díaz-Cintas e Ramael (2014, p. 11) entendem 
que, ao expandir o conceito de tradução, tal como 
propõe Jakobson, ela passaria a ser entendida a par-
tir de uma perspectiva mais flexível e heterogênea, 
“capaz de comportar novas realidades em vez de 

3 “it was felt that translation ‘must’ or ‘should’ deal exclusively with 
words” 
* Todas as tradução, referenciadas ou não, são de responsabilidade da 
autora. (Nota do Editor). 
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desprezar práticas que não se encaixam na noção 
restrita e antiquada de um termo cunhado há mui-
tos séculos atrás, quando o cinema, a televisão e o 
computador ainda não haviam sido inventados”4.

Para os autores, TAV se refere às diferentes prá-
ticas de tradução nas quais há alguma forma de 
interação entre o som e a imagem. Também ex-
plicam que novas práticas como a audiodescrição 
(AD) e a legendagem para surdos e ensurdecidos 
(LSE) estão ganhando espaço dentro dos estudos 
desenvolvidos na área e que, apesar de não envol-
verem transferência de uma língua para outra, são 
consideradas como modalidades de TAV por gran-
de parte dos estudiosos. 

Em relação à classificação da TAV, toma-se como 
referência o estudo de Franco e Araújo (2011), que 
reconhecem seis modalidades: a legendagem para 
ouvintes; a legendagem para surdos e ensurdecidos 
(LSE); a legendagem eletrônica (surtitle); a dubla-
gem; o voice-over e a audiodescrição (AD). Cabe 
destacar que ainda existe muita divergência termi-
nológica na área e que essa classificação não é fechada. 

4 “capable of accommodating new realities rather than disregarding 
practices that do not fit into a corseted, outdated notion of a term coined 
many centuries ago, when the cinema, the television and the computer 
had not yet been invented”.
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Mais adiante, serão exploradas as modalidades 
de audiodescrição e dublagem, as quais pretendo ana-
lisar. Na sequência, será explorado brevemente o con-
ceito de acessibilidade dentro dos estudos sobre TAV. 

1.2. Tradução Audiovisual (TAV) e Acessibilidade
Para Chaume (2004a), o texto audiovisual é 

composto por uma série de códigos significativos.  
O  autor identifica o código linguístico, o paralin-
guístico, o código referente à trilha sonora, ao ar-
ranjo de som, aos efeitos especiais, à iconografia, 
à fotografia, ao planejamento, à mobilidade, ao có-
digo gráfico e sintático, dentre os quais o código 
linguístico, apesar de sua predominância, é apenas 
mais um código. 

Dessa forma, o autor acredita que, para estudar 
o texto audiovisual, é preciso atentar para a forma 
como esses códigos interagem entre si. Nesse sen-
tido, a tradução do elemento linguístico não pode 
desconsiderar os demais códigos presentes no 
texto audiovisual, razão pela qual o autor entende 
que “para a análise de textos audiovisuais de uma 
perspectiva da tradução pelo menos, as contri-
buições dos Estudos da Tradução, bem como dos 
Estudos Fílmicos são necessárias” (CHAUME, 
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2004a, p. 13)5. Isso posto, conclui que 
a relação entre imagem e palavra, a interação 
entre os sistemas de significação dos textos au-
diovisuais, resulta da coesão e coerência entre 
as duas narrativas simultâneas, a visual e a ver-
bal, de um modo que o(a) tradutor(a) se veja 
obrigado(a) a colocar em prática estratégias de 
tradução capazes de transmitir não apenas a in-
formação contida em cada narrativa ou código 
– como foi destacado nesse artigo – mas o sig-
nificado que sobrevém como resultado dessa 
interação (CHAUME, 2004a, p. 23)6.

Da mesma forma, Romero-Fresco (2013) defen-
de a necessidade da aproximação entre os Estudos 
da Tradução e os Estudos Fílmicos. Ele acredita que 
a tradução é uma forma de tornar os filmes acessí-
veis e propõe o que chama de accessible filmmaking, 
que, em suas palavras, seria 

a consideração, durante o processo de realiza-
ção do filme (e por meio da colaboração entre o 
tradutor e a equipe criativa do filme), de alguns 

5 “for the analysis of audiovisual texts from a translational perspective at 
least, the theoretical contributions of Translation Studies and those of Film 
Studies are necessary”.
6 “the relationship between image and word, the interplay of the sig-
nification systems of audiovisual texts, shows itself in terms of cohe-
sion and coherence between the two simultaneous narratives, the visual and 
the verbal, in such a way that the translator finds himself/herself obliged to put 
into practice translation strategies capable of transmitting not only the informa-
tion contained in each narrative and each code – as has been noted throughout 
this work – but the meaning that erupts as a result of this interaction”.
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dos aspectos necessários para a produção de 
um filme acessível tanto aos espectadores em 
outras línguas, quanto aos com perda visual ou 
auditiva (ROMERO-FRESCO, 2013, p. 211)7.

Como forma de começar esse processo de inte-
gração entre a produção e a criação do filme e a sua 
tradução e acessibilidade, o autor sugere que haja 
uma preocupação por parte dos tradutores em estu-
dar o cinema e dos cineastas em estudar as modali-
dades de TAV como parte importante da produção 
cinematográfica. Segundo ele, a pesquisa em aces-
sibilidade cinematográfica 

[...] pode ser útil para produtores de filme e es-
tudiosos do cinema explorarem os aspectos da 
TAV e da acessibilidade, que têm um impacto 
na recepção de seus filmes (traduzidos), e para 
estudiosos da TAV e tradutores identificarem os 
elementos da produção do filme e dos estudos 
do cinema que podem contribuir para a teoria 
e prática da tradução (ROMERO-FRESCO, 
2013, p. 15)8. 

7 “the consideration during the filmmaking process (and through col-
laboration between the translator and the creative team of a film) of 
some of the aspects that are required to make a film accessible to view-
ers in other languages and viewers with hearing and visual loss.” 
8 “accessible filmmaking could be useful for filmmakers and film 
scholars to explore the aspects of AVT and accessibility that have an 
impact on the reception of their (translated) films and for AVT scholars 
and translators to identify the elements from filmmaking and film stud-
ies that can contribute to the theory and practice of translation”.
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Do mesmo modo, Díaz-Cintas e Ramael (2014) 
entendem que a tradução, independentemente da 
sua modalidade, é uma forma de acessibilidade e 
tem como função tornar um texto, seja verbal ou 
audiovisual, acessível ao público que não tenha do-
mínio linguístico ou acesso à informação que vei-
cula. Os autores argumentam que 

[...] dublar, legendar ou fazer o voice-over de 
um programa envolve tanto a ideia de acessi-
bilidade quanto fazer a LSE ou a AD. Apenas 
o público-alvo é diferente. Seja o obstáculo a 
língua ou uma barreira sensorial, o objetivo do 
processo tradutório é exatamente o mesmo: fa-
cilitar o acesso a uma fonte de informação e en-
tretenimento que, de outra forma, seria hermética 
(DÍAZ-CINTAS & RAMAEL, 2014, p. 13)9.

A proposta de Díaz-Cintas e Ramael (2014), 
portanto, dialoga com o entendimento de Chaume 
(2004a) e de Romero-Fresco (2013), defensores 
de que a tradução audiovisual não pode levar em 
consideração apenas os elementos linguísticos do 
produto audiovisual e funciona como um meio de 
acessibilidade, na medida em que torna o texto au-

9 “to lip-sync, to subtitle or to voice-over a programme shares as much 
the idea of accessibility as SDH or AD. Only the intended audiences 
are different. Whether the hurdle is a language or a sensorial barrier, the 
aim of the translation process is exactly the same: to facilitate access to 
an otherwise hermetic source of information and entertainment”.
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diovisual acessível ao público em outra língua ou 
que tenha alguma perda visual ou auditiva.

1.3. Audiodescrição (AD)
A audiodescrição (AD) pode ser definida 

como
[...] um comentário condensado que se tece 
em torno da trilha sonora de um produto au-
diovisual (programa de TV, filme, peça de 
teatro, etc.) e que explora as pausas para ex-
plicar a ação que se desenvolve em cena, des-
crever lugares, assim como personagens, seu 
vestuário, linguagem corporal e expressões 
faciais, com a finalidade de aumentar a com-
preensão do texto audiovisual por parte do 
deficiente visual (CASADO, 2007, p. 152)10.   

No mesmo sentido, Díaz-Cintas (2010, p. 
174) entende que o roteiro de AD deve ser com-
posto por “unidades de informação inseridas 
nos silêncios de produtos audiovisuais que têm 
como objetivo contextualizar a trama, os am-
bientes e os efeitos sonoros para os espectado-

10 “un comentario condensado que se teje alrededor de la banda sonora 
de un producto audiovisual (programa de TV, película, obra de teatro, 
etc.) y que explota las pausas para explicar la acción que se desarrolla 
en la escena, describir lugares así como personajes, su vestuario, len-
guaje corporal y expresiones faciales, con la finalidad de aumentar la 
comprensión del texto audiovisual por parte del discapacitado visual”. 
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res com deficiência visual”11. O autor ainda escla-
rece que a tarefa do audiodescritor é deixar claro 
para o espectador o “quando, onde, quem, o quê e 
como” da cena que descreve.

Ainda explica que a AD pode ser classificada em 
três categoriais: 1) gravada para a tela, ou seja, pro-
gramas audiovisuais com imagens em movimento, 
como filmes, séries, programas de TV, documentá-
rios, etc.; 2) gravada para audioguias, comuns em 
museus, galerias de arte, exposições, para descrever 
imagens estáticas; e 3) ao vivo, no caso de peças 
de teatro, musicais, apresentações de dança, ópera, 
eventos esportivos, etc.

No caso de programas audiovisuais com ima-
gens em movimento, a presença de diálogos requer 
que a AD seja inserida no intervalo entre eles, de 
modo a evitar sua sobreposição com as falas do 
produto audiovisual, o que representa um desafio a 
mais ao audiodescritor. 

Franco e Araújo (2011) explicam que a AD pré-
-gravada, ou a gravada para a tela, costuma ser 
elaborada por um roteirista e executada por um 
narrador, ambos profissionais identificados como 

11 “unidades de información que se insertan en los silencios del programa 
audiovisual y tienen como objetivo contextualizar la trama, los ambientes y 
los efectos sonoros para los espectadores con discapacidad visual”.
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audiodescritores. Muitas vezes, roteirista e narra-
dor são a mesma pessoa, como no caso das ADs 
ao vivo. As autoras defendem que a voz do narra-
dor (que não precisa ser ator) seja expressiva, mas 
sem exageros e que acompanhe o ritmo do filme. 
Segundo elas, essas características já foram com-
provadas essenciais para tornar a AD mais eficiente 
para o público a que se destina. Contudo, a neces-
sidade de expressividade da voz na locução da AD 
ainda é assunto polêmico entre os estudiosos, tendo 
aqueles que a defendem e aqueles que a criticam. 

Por outro lado, a AD ao vivo não precisa neces-
sariamente de roteiro como a pré-gravada, embo-
ra seja recomendável a elaboração de um roteiro 
prévio. No caso de peças de teatro ou apresenta-
ções de dança, é possível confeccionar um roteiro 
a partir de um vídeo do último ensaio, bem como 
do próprio roteiro da peça, no qual se insere o tex-
to da AD. Apesar disso, é necessário que o audio-
descritor/narrador permaneça atento ao palco, pois 
podem ocorrer imprevistos e, diante destes, ele 
precisa adequar a AD. Em contrapartida, a AD de 
eventos ou programas ao vivo requer uma prepara-
ção prévia de pesquisa, mas também não necessita 
da elaboração de roteiro e costuma ser conhecida 
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como “audiodescrição simultânea”.
A AD de óperas configura uma situação espe-

cial, uma vez que essas costumam ser em língua 
estrangeira e, por isso, legendadas. Nesse caso, o 
audiodescritor precisa, além de descrever as cenas 
do palco, ler as legendas. Para isso, recomenda-
-se que a leitura das legendas ou “audiolegendagem” 
(ORERO, 2007) seja feita por uma voz diferente da 
que realiza a AD, para que o público identifique melhor 
as funções de cada uma das vozes. 

Benecke (2004) explica que, normalmente, três 
pessoas participam da elaboração do roteiro da 
AD, duas videntes e uma cega. Recomenda-se o 
trabalho conjunto de duas pessoas videntes, pois 
se entende que pessoas diferentes veem e interpre-
tam uma mesma cena de formas distintas. Por isso, 
acredita-se que a colaboração de duas pessoas vi-
dentes favorece a elaboração de um roteiro mais 
imparcial. Tal recomendação reflete o discurso de 
que AD deve ser a mais objetiva possível, algo 
que se pretende questionar neste livro. O consultor 
cego, por sua vez, é responsável por indicar even-
tuais problemas presentes na AD que possam difi-
cultar a compreensão do produto audiovisual por 
parte do público cego.
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Apesar de ser um recurso voltado para o públi-
co cego e com deficiência visual, a AD beneficia 
qualquer pessoa que não tenha acesso à imagem de 
um produto audiovisual, por qualquer motivo que 
seja. Por isso, a maioria das pessoas que utilizam 
esse recurso é vidente que aproveita para realizar 
outras atividades enquanto assiste a um filme, série 
ou programa de televisão, como cozinhar, passar 
roupa, ou até mesmo dirigir (CASADO, 2007). Há 
também os audioguias e os livros em formato de 
áudio, amplamente utilizados pelo público vidente 
(DÍAZ-CINTAS, 2010).

Durante muito tempo, houve dificuldade em en-
caixar a AD dentro dos estudos da tradução. Contu-
do, conforme esclarecem Casado (2007) e Franco 
e Araújo (2011), não resta dúvida de que a AD seja 
uma modalidade de tradução intersemiótica, pois, 
do ponto de vista linguístico e, consequentemente, 
tradutório. Ela é uma transposição entre dois siste-
mas semióticos distintos, a imagem, e neste caso, o 
sistema de partida, e a palavra, o sistema de chega-
da. É, portanto, a tradução de um sistema de signos 
não verbal (a imagem) para um sistema de signos 
verbal (a descrição em palavras).

Um dos principais desafios na produção de uma 
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AD se deve à heterogeneidade de seu público. Des-
considerando os videntes que se beneficiam des-
se recurso enquanto realizam múltiplas atividades, 
entre o público cego e com deficiência visual, há de 
se diferenciar a cegueira total da cegueira parcial e, 
da mesma forma, a cegueira congênita da ceguei-
ra adquirida. Enquanto na cegueira total não res-
ta nenhum resquício de visão, na cegueira parcial 
ainda resta um pouco, mas não o suficiente para 
que a pessoa consiga visualizar toda a tela em que 
o produto audiovisual é veiculado ou para seguir 
os gestos e movimentos sutis e vitais para a com-
preensão e desfrute do produto (CASADO, 2007). 
A principal diferença entre a cegueira congênita e a 
cegueira adquirida é que, nesta última, ainda resta 
uma memória visual, que facilita a construção da 
imagem a partir da AD. 

O que acontece, na prática, é a realização de uma 
única AD que contemple as necessidades das pes-
soas com cegueira total e que seja a mais descritiva 
possível, para que o sujeito seja capaz de construir 
uma imagem visual, independentemente de ter ou 
não uma memória visual (DÍAZ-CINTAS, 2010). 
Lógico que essa descrição não pode ser muito exaus-
tiva, tampouco preencher todo o silêncio, sob pena 
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de cansar o espectador. Por outro lado, não é reco-
mendado deixar silêncios muito longos, pois isso 
pode provocar ansiedade ao público, que aguarda 
alguma informação. 

Outra questão pertinente ao estudo da AD é a 
possibilidade de traduzir o roteiro de audiodescri-
ção  de uma língua para outra. Autoras espanholas, 
como Orero (2005) e Matamala (2006), argumen-
tam a favor dessa possibilidade, uma vez que a Es-
panha é um país multilíngue e a tradução, nesse 
caso, favoreceria a produção de mais materiais com 
AD. Desse modo, Orero (2005) acredita que a tra-
dução da AD poderia ficar a cargo do mesmo pro-
fissional responsável pela tradução da dublagem, 
ao passo que Matamala (2006) reconhece que, no 
futuro, é possível haver um profissional especiali-
zado pela tradução da AD e da LSE.

 1.3.1. Um modelo brasileiro de audiodescrição 
No ano de 2016, a Secretaria do Audiovisual 

disponibilizou o documento intitulado Guia para 
produções audiovisuais acessíveis, que oferece 
algumas orientações para a elaboração de legendas 
para surdos e ensurdecidos (LSE), janela de LIBRAS 
e audiodescrição (AD). O documento foi utilizado 



35

Audiodescrição e dublagem no filme Ensaio sobre a Cegueira

neste trabalho como referência para a análise da AD 
do filme Ensaio sobre a cegueira (2008) e, por isso, 
na sequência, segue um breve resumo das orientações 
trazidas pelo guia para a elaboração de uma AD.

O Guia para produções audiovisuais acessíveis 
define a AD como: 

[...] uma modalidade de tradução audiovisual, de 
natureza intersemiótica, que visa a tornar uma 
produção audiovisual acessível às pessoas com 
deficiência visual. Trata-se de uma locução adi-
cional roteirizada que descreve as ações, a lin-
guagem corporal, os estados emocionais, a am-
bientação, os figurinos e a caracterização dos 
personagens (ARAÚJO, V. L. S.; et al, p. 15). 

Envolve, portanto, a produção de um roteiro que 
descreva os personagens, o figurino, o ambiente, as 
ações, as emoções, etc. Para a elaboração desse ro-
teiro, o documento sugere que sejam marcados os 
tempos iniciais e finais das inserções descritivas, 
que devem ser feitas, preferencialmente, entre os 
diálogos, sem interferir nos efeitos musicais e so-
noros. Nem sempre o audiodescritor-roteirista será 
o audiodescritor-narrador, por isso é importante que 
as deixas e as rubricas estejam bem especificadas na 
elaboração do roteiro, a fim de que o narrador saiba 
o momento em que deve fazer a descrição. 
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Segundo o guia, é possível adiantar a unidade 
descritiva ou até mesmo atrasá-la, desde que não 
se antecipem fatos, e, excepcionalmente, quando 
a informação for importante. Conforme recomen-
da Casado (2007), deve-se evitar o deslocamen-
to na descrição de situações cômicas, nas quais o 
público, tanto vidente como não vidente, deve rir 
ao mesmo tempo. Em consonância com outra re-
comendação da autora, o guia orienta que a descri-
ção não se sobreponha a diálogos ou sons impor-
tantes para o enredo. Entretanto, ressalta que, se a 
informação visual for relevante para o enredo e a 
ação ocorrer concomitantemente a um diálogo, é 
possível que a descrição se sobreponha a este. O 
mesmo se deve aplicar à trilha sonora. Toda vez 
que a informação visual for mais relevante para o 
desenvolvimento do enredo que a informação ver-
bal, é possível que a descrição se sobreponha aos 
diálogos e trilhas sonoras. 

Outra questão, já comentada por Franco e Araújo 
(2011), diz respeito ao estilo da narração. O docu-
mento destaca que o elemento sonoro tem grande 
relevância na significação de produtos audiovisuais 
e que, apesar da AD não participar da construção 
do significado no momento da elaboração de uma 
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obra, quando colocada junto desta, passa a ser ele-
mento de composição de significado para o público 
que se utiliza dela. Por isso, a narração da AD deve 
ser feita de acordo com o tipo de produto audiovi-
sual. Por exemplo, a narração de uma cena de ação 
deve ser feita com mais agilidade, enquanto a des-
crição de uma cena dramática pode ser pausada e 
com entonação melancólica.

Com relação à linguagem, o guia recomenda 
que seja “objetiva, simples, sucinta, porém vívida 
e imaginativa, ou seja, priorizando o uso de léxi-
co variado e se adequando à poética e à estética 
do produto audiovisual.”12 Novamente, destaca-se 
a importância do uso de uma linguagem que dialo-
gue com as características do produto. Além disso, 
para produtos destinados a crianças, a orientação é 
evitar a sobrecarga de informações, optando-se por 
descrições mais simples e que não se sobreponham 
aos efeitos sonoros, considerados de extrema impor-
tância para esse público. 

O guia também aconselha o uso de adjetivos 
descritivos, bem como advérbios e locuções adver-
biais, que tornam as cenas, as características dos 
personagens, os ambientes e as ações mais claros 

12 ibid., p. 23
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para o espectador. É importante que transmitam es-
tados de humor e emoções sem valoração subjetiva 
por parte do audiodescritor, apesar de ser discutível 
a possibilidade da realização de uma descrição ob-
jetiva, tanto que o documento utiliza o termo “con-
dizente com os construtos universais”.13 Também 
lembra a necessidade da referência às cores, uma 
vez que grande parte do público cego tem ou já 
teve alguma visão útil e as cores possuem um sig-
nificado cultural. Os verbos devem ser específicos 
e recomenda-se o uso do presente do indicativo. 
Por fim, aconselha o uso de orações coordenadas 
ou períodos simples, evitando uma linguagem re-
buscada, bem como o uso de termos chulos e gírias.

Em consonância com Chaume (2004a) e Rome-
ro-Fresco (2013), o guia ressalta a importância dos 
profissionais da audiodescrição terem conhecimen-
to da estética e da linguagem cinematográfica do 
produto audiovisual a ser audiodescrito. Dessa for-
ma, “as escolhas feitas pelo audiodescritor devem 
estabelecer contato entre o produto e o espectador 
com deficiência audiovisual”.14 Um exemplo disso 
é como o conhecimento dos tipos de planos e seus 
significados dentro da narrativa pode auxiliá-lo a 

13 ibid., p. 24
14 ibid., p. 25
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transmitir a ideia do diretor ao optar por determina-
do enquadramento. Em razão da sua importância, 
o documento traz uma breve explicação sobre os 
tipos de planos e seus significados. 

O grande plano geral (GPG) enquadra uma 
grande área da ação e mostra de maneira ampla o 
ambiente em que ela se desenvolve. Quando este 
aparecer, o audiodescritor deve descrever o am-
biente e situar o espectador a respeito do espaço 
que é apresentado no filme. Por outro lado, o pla-
no geral (PG) possui um ângulo de visão menor 
e, dessa forma, apresenta de forma mais precisa o 
local em que os personagens se encontram. Dessa 
forma, enquanto o GPG situa o espectador em re-
lação à cidade em que a trama se desenvolve, o PG 
localiza os personagens em um lugar específico: 
uma casa, um restaurante, etc.

O plano médio (PM) enquadra o personagem da 
cintura para cima e dá destaque a eles. Nesse mo-
mento, o audiodescritor deve fazer uma descrição 
mais precisa de suas características físicas e de suas 
vestimentas. O plano pequeno (PP), por sua vez, en-
quadra o personagem do busto para cima, a fim de 
destacar suas expressões faciais durante um diálogo, 
que devem ser bem detalhadas pelo audiodescritor 
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diante desse enquadramento. Da mesma forma, o 
primeiríssimo plano (PPP) enquadra somente a ca-
beça dos personagens, a fim de ressaltar suas expres-
sões e emoções. Por último, o close-up ou plano-de-
talhe destaca algo em relação ao resto da cena, que 
deve ser obrigatoriamente audiodescrito. 

Outras técnicas de enquadramento igualmente 
importantes são o plongée e o contraplongée. O pri-
meiro, também conhecido como “câmera alta”, en-
quadra o objeto de cima para baixo e, normalmente, 
transmite a ideia de inferioridade. O segundo, tam-
bém chamado de câmera baixa, é exatamente o opos-
to e enquadra o objeto de baixo para cima, engrande-
cendo o objeto em foco na tela. Para finalizar, o plano 
ponto de vista (PPV), que representa a perspectiva de 
um personagem ou do narrador (mais comum), não 
pode deixar de ser explicitado na audiodescrição.

Na descrição das características físicas do per-
sonagem, o guia recomenda a seguinte sequência: 
gênero, faixa etária, etnia, cor da pele, estatura, 
compleição física, olhos, cabelos e demais caracte-
rísticas marcantes. Ressalta, porém, que não é ne-
cessário descrever características que não tenham 
relevância para a trama. Da mesma forma, não é 
preciso descrever o figurino de todos os persona-
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gens em todas as cenas, mas apenas quando é ele-
mento importante para a composição da narrativa; 
nesse caso, deve-se começar pelas peças maiores e 
pela parte superior. 

Nos casos de série e telenovelas, o guia sugere 
que a descrição dos personagens, e até mesmo dos 
ambientes, não seja feita no decorrer da ação, mas 
que fique disponível pelo controle remoto para que 
o espectador a acesse a qualquer momento. Dessa 
forma, a descrição dos personagens e seus vestuá-
rios – importantes para a caraterização do estilo dos 
personagens –, dos ambientes, e também da vinheta 
da série ou telenovela, pode ser feita detalhadamen-
te. Assim, como são elementos que se repetem ao 
longo dos capítulos e episódios, a AD não fica repe-
titiva e cansativa. 

Quanto à localização espacial e temporal, devem 
ser descritas na medida da sua importância para a 
compreensão da obra. Portanto, não é necessário 
descrever em detalhes os ambientes em que o per-
sonagem fica por poucos instantes. Ademais, quan-
do há mudança de ambiente, ela deve ficar clara na 
AD; da mesma forma, a mudança de tempo deve 
ser anunciada logo que aconteça, para melhor com-
preensão da cena e da sequência dos fatos narrados. 
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Em relação aos elementos visuais verbais, tais 
como créditos, textos, títulos, legendas e intertítu-
los, recomenda-se que sejam lidos pelo audiodes-
critor-narrador, desde que a leitura não se sobre-
ponha a cenas importantes do filme, como muitas 
vezes ocorre com os créditos iniciais. Nesse caso, 
sugere-se que sejam lidos rapidamente no início ou 
que sejam deixados para o final. Sobre a tradução 
de siglas, se estiver disponível para os espectado-
res em geral, também deve ser disponibilizada na 
AD. É preciso, também, referenciar a fonte sonora, 
ou seja, a origem do som, por exemplo: “cachorros 
latem do lado de fora da casa”. 

O guia também traz elucidações sobre questões 
polêmicas, como a descrição de estados emocio-
nais. Nesses casos, recomenda-se que se descreva o 
gesto, por exemplo, “ele coloca a mão no queixo”, 
e o seu significado “ele está preocupado”, a fim de 
evitar ambiguidades e garantir o entendimento do 
espectador. Contudo, essa inferência entre o gesto 
e o que ele significa parte da interpretação do au-
diodescritor, o que reflete o fato de que, por mais 
que se tente fazer uma descrição objetiva, ela sem-
pre apresentará traços da interpretação daquele que 
a elaborou. Apesar disso, “a depender do gênero 
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do produto audiovisual, os estados emocionais são 
mais exacerbados, como em dramas, romances, co-
médias. Sua audiodescrição pode contribuir para a 
experiência estética que o produto lhe proporcio-
na” (ARAÚJO, V. L. S. et al, 2016, p. 27).

Outra questão comentada pelo guia diz respeito 
à nomeação dos personagens. Essa, normalmente, 
é feita conforme os personagens são nomeados na 
narrativa. Antes disso, eles são identificados por 
suas características. Contudo, muitas vezes, isso 
não auxilia na compreensão, principalmente quan-
do há interação entre eles. Nesse caso, se os perso-
nagens são identificados apenas por suas caracte-
rísticas, é possível haver confusão na descrição das 
cenas ou um excesso de informação que pode pre-
judicar a compreensão. Dessa forma, é aconselhável 
apresentar os personagens antes, mesmo que seus 
nomes ainda não tenham sido ditos. Por outro lado, 
há situações em que essa antecipação pode quebrar 
o suspense, e cabe ao audiodescritor identificar uma 
ou outra situação. Novamente aqui, a interpretação 
do audiodescritor determinará sua escolha.

1.4. Dublagem
Tendo em vista que o filme selecionado para a 
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análise é em língua estrangeira (inglês) e, portanto, 
apresenta o recurso da dublagem para garantir seu 
pleno acesso ao público cego e com deficiência vi-
sual, serão traçadas a seguir breves considerações 
sobre o processo de dublagem e as características 
desse recurso.

Em sua dissertação de mestrado, Nascimento 
(2014) aponta que as primeiras exibições de filmes 
sonoros no Brasil ocorreram entre abril e maio de 
1929, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Contudo, os filmes eram estrangeiros, o que resul-
tou em um questionamento sobre a capacidade d 
público brasileiro em compreender a língua estran-
geira presente nos filmes, já que, por sua vez, o 
Brasil apresentava um grande índice de analfabetis-
mo. Até então, o fato de o filme ser nacional ou es-
trangeiro não interferia na compreensão do público, 
pois, apesar da existência dos intertítulos em língua 
estrangeira, o cinema mudo girava em torno da ação. 

Para resolver esse problema linguístico, adotou-
-se o sistema de legendagem. As legendas, porém, 
resultavam em outro problema, porque, ao acom-
panhá-las, parte do filme deixava de ser visto, o 
que comprometia sua compreensão como um todo. 

Enquanto isso, na Europa, a dublagem se con-
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solidava como principal modalidade de TAV em 
países como a França, a Alemanha e a Itália, cuja 
política protecionista primava pela preservação da 
língua nacional. No Brasil, o alto índice de anal-
fabetismo levava a crer que a dublagem também 
se consolidaria como a modalidade preferida pelo 
público, uma vez que a legendagem apresentava (e 
apresenta até hoje) o problema acima menciona-
do. Contudo, conforme esclarece Freire (2011), os 
primeiros filmes dublados que chegaram ao Brasil 
eram dublados nos Estados Unidos por brasileiros 
ou portugueses que lá residiam e que não tinham ne-
nhuma experiência com dublagem. Em função dis-
so, os resultados acabavam por gerar estranheza ao 
brasileiro, que se incomodava principalmente com 
os problemas de sincronização. 

Um exemplo disso são os filmes norte-ameri-
canos Noivado de Ambição (1930), Coragem de 
Amar (1930) e Esposa de Ninguém (1930). A du-
blagem desses filmes para o português foi realizada 
por Henrique de Almeida Filho nos Estados Uni-
dos. Um dos problemas destacados pela revista Ci-
nearte (1931) foi que Almeida Filho dublava gran-
de parte dos artistas, e isso tirava qualquer cunho 
de sinceridade que o filme pudesse ter. Além disso, 
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a dublagem era, muitas vezes, ininteligível, o que 
prejudicava a compreensão do diálogo. No mesmo 
período, em Portugal, foi realizada a dublagem do 
filme francês O Grande Nicolau (1935) e do filme 
norte-americano A Cadeira Elétrica (1936). Dessa 
vez, o alvo da crítica foi a pronúncia europeia do 
português, sob o argumento de que as culturas não 
deveriam ser misturadas. 

O primeiro filme dublado no Brasil por atores 
brasileiros foi o longa-metragem Branca de Neve 
e os sete anões, que chegou às telas brasileiras em 
1938. O período não era economicamente favo-
rável para a Europa, por isso os Estados Unidos 
investiram na comercialização do filme na Amé-
rica Latina, especialmente no Brasil. A dublagem 
foi coordenada pela Sonofilms do Brasil. As falas 
e os cantos em inglês foram enviados dos Estados 
Unidos, junto com uma versão em preto e branco 
do filme, para que os atores estudassem a caracteri-
zação de cada personagem, conforme relatou a im-
prensa da época. Apesar de a dublagem ser feita no 
Brasil, a adaptação final ainda era feita nos Estados 
Unidos pelos estúdios da Walt Disney. O mesmo 
ocorreu com o desenho animado Dumbo, exibido 
no Brasil em 1942. Depois de finalizada a grava-
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ção da versão dublada, a mixagem de som, com a 
orquestração e os efeitos sonoros, era feita no ex-
terior. Todavia, esse processo era muito custoso, o 
que inviabilizou a dublagem de outros filmes na-
quele momento (FREIRE, 2011).

Para Freire (2011, p. 13), “a implementação da 
dublagem [no Brasil] esbarrava na péssima quali-
dade do som de grande parte do circuito exibidor”. 
Segundo relatório do Departamento de Comércio 
dos EUA de 1948, os filmes norte-americanos du-
blados em português não foram bem-sucedidos no 
Brasil porque o país não oferecia instalações ade-
quadas para a dublagem. 

Pouco a pouco a técnica foi aprimorada e a du-
blagem passou a ser melhor aceita no país. A legen-
dagem para ouvintes e a dublagem talvez sejam as 
modalidades de TAV mais usuais. Franco e Araújo 
(2011) apontam a predominância da dublagem na 
televisão e da legendagem nos cinemas brasileiros. 
Diferentemente de muitos países europeus, que, por 
motivos ideológicos, elegeram a dublagem como mo-
dalidade de TAV preponderante, 

a escolha pela dublagem na televisão brasileira 
teve cunho social, ou seja, fazer com que filmes 
e programas pudessem ser entendidos também 
pelo público analfabeto, numeroso no país. Por 
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também se caracterizar pela baixa renda, esse 
público dificilmente frequenta as salas de cine-
ma, que elegeram a legendagem como principal 
meio de tradução audiovisual, com exceção dos 
filmes para crianças, em sua maioria, dublados 
(FRANCO; ARAÚJO, 2011, p. 8).

Por outro lado, nos canais de televisão paga  há 
o predomínio da legendagem. Contudo, as autoras 
destacam que esse cenário está mudando, em fun-
ção do aumento do poder aquisitivo da classe C,  
a qual se tornou público consumidor da televisão 
por assinatura e do apelo do público com deficiên-
cia visual por maior acesso aos canais da TV paga. 
Dessa forma, agora, não só os programas de ficção 
– gênero normalmente, associado à dublagem –, 
mas também os de não-ficção (como reality shows 
e reportagens) estão sendo dublados, isso quando 
não são, ao mesmo tempo, dublados e legendados. 

Para as autoras, a dublagem é uma tradução in-
terlingual de um discurso oral (a fala de um perso-
nagem) para outro discurso oral (a fala do persona-
gem traduzida), razão pela qual também é chamada 
de revocalização. Dessa forma, elimina-se o dis-
curso oral estrangeiro, restando acessível ao espec-
tador apenas o discurso traduzido. Além disso, é re-
gida pelo sincronismo labial, de modo a convencer 
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o público de que o personagem está falando na sua 
língua, e, por isso, é conhecida em alguns países 
como lip-sync translation. A fim de reforçar esse 
make believe, há também a preocupação em esco-
lher uma voz semelhante à voz do ator ou da atriz 
correspondente para representar cada personagem, 
de modo a convencer o espectador de que é o ator 
falando em seu idioma.

Nesse processo de dublagem, que é sempre pré-
-gravado, há duas etapas: a tradução do roteiro com 
atenção especial ao sincronismo labial, e a grava-
ção do roteiro traduzido, que pode, aqui, sofrer al-
terações que favoreçam o sincronismo labial. Por 
lei, as vozes devem ser exclusivamente de atores, 
responsáveis por interpretarem o roteiro.

Segundo Martínez (2004), o processo de dubla-
gem começa com a tradução do texto original. Em 
muitos casos, o tradutor dispõe do script, o que fa-
cilita a tradução. Porém, é preciso conferir atenção 
especial à imagem, pois, segundo Dilma Machado 
(2015), tradutora para dublagem brasileira, o script 
funciona como um guia, enquanto que a imagem é 
aquilo em que o tradutor audiovisual deve se pau-
tar. Desse modo, diante da ambiguidade de termos, 
o tradutor deve recorrer sempre à imagem, a fim de 
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realizar uma tradução coerente e garantir coesão en-
tre esta e o diálogo.

Depois da tradução, em alguns países – aos quais 
não se inclui o Brasil –, um profissional chamado 
proof-reader realiza a revisão do texto, antes dele 
ser enviado a um profissional responsável por sua 
adaptação. Normalmente, o texto precisa ser adap-
tado para garantir, entre outros elementos, o sincro-
nismo entre o texto falado e a imagem. No Brasil, 
essa adaptação é feita pelo próprio tradutor, como 
explica Dilma Machado (2015). Só depois da sin-
cronização é que o texto traduzido chega ao diretor 
de dublagem e aos atores.

Segundo Chaume (2007), há seis elementos fun-
damentais para a produção da dublagem: 1) o res-
peito à articulação da boca e aos movimentos do 
corpo; 2) a escrita de diálogos verossímeis e realis-
tas, que estejam de acordo com o registro oral da 
língua de chegada; 3) coerência entre o que é ouvi-
do e o que é visto; 4) fidelidade ao texto de partida 
– elemento negligenciado por alguns círculos aca-
dêmicos nos dias de hoje; 5) convenções técnicas 
(na dublagem, os diálogos da versão original nunca 
devem ser ouvidos; o volume das vozes, por sua 
vez, deve ser mais alto do que o normal, para fa-
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cilitar a compreensão; deve-se garantir a ausência 
de ruídos e interferências na versão final, e efeitos 
sonoros, como a reverberação, devem ser utilizados 
caso os personagens estejam de costas para a câmera 
ou distantes desta, para criar o efeito de “eco”) e 6) 
performance e dramatização dos diálogos (não pode 
ser uma atuação nem forçada nem monótona).

O autor afirma que “o objetivo maior da du-
blagem é criar um produto final verossímil, que 
pareça real e engane a nós, espectadores, e nos 
leve a acreditar que estamos diante de uma produ-
ção nacional, com personagens facilmente reco-
nhecíveis e vozes realistas” (CHAUME, 2007, p. 
75).15 Por isso, Ávila (1997) reforça a importância 
de não repetir as vozes em um mesmo filme, para 
convencer o público de que ela pertence ao ator 
que está na tela. Além disso, ambos os autores re-
conhecem que a sincronia é o principal elemento 
para a construção dessa verossimilhança. 

Chaume (2004b, p. 43) define sincronização como 
“um dos elementos da tradução para dublagem, que 
consiste em combinar a tradução da língua alvo e 

15 “the ultimate aim of dubbing is to create a believable final product 
that seems real, that tricks us as spectators into thinking we are witness-
ing a domestic production, with easily recognized characters and realistic 
voices”.
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os movimentos articulatórios e corporais dos ato-
res e atrizes presentes na tela, bem como combi-
nar as falas e pausas da tradução com aquelas do 
texto fonte”.16 Para isso, reconhece que ajustes e 
adaptações são fundamentais.

Nesse sentido, Chaume (2007) identifica três 
tipos de sincronia: 1) a labial (lip-sync), relati-
va ao movimento da boca e à pronúncia de bila-
biais, labiodentais e vogais abertas; 2) a cinética, 
referente ao sincronismo entre a voz e o movi-
mento corporal; e 3) a isocronia, relacionada à 
entrada e saída da fala, de modo que esta não 
pode continuar quando o ator não está mais mo-
vimentando a boca, assim como este não pode 
estar movimentando a boca sem que haja nenhu-
ma voz. Entre essas três, a mais importante, se-
gundo o autor, é a isocronia. A sincronia labial 
só se torna uma prioridade em caso de close-up, 
extreme close-up e tomadas detalhadas do lábio. 
Segundo o autor:

[...] a prática de tradução audiovisual nos leva 
à hipótese de que, dentre as três sincronias da 

16 “Synchronization is one of the features of translation for dubbing, 
which consists of matching the target language translation and the ar-
ticulatory and body movements of the screen actors and actresses, as 
well as matching the utterances and pauses in the translation and those 
of the source text”.
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dublagem, a sincronia labial não vem em pri-
meiro lugar na lista de prioridades do tradutor. 
Na profissão, a isocronia normalmente é a mais 
respeitada, o que não é o caso da sincronia la-
bial, menos ainda da sincronia cinética. O pú-
blico tende a ser muito crítico quando o filme 
não apresenta a isocronia adequada.”(CHAU-
ME, 2007, p. 78).17 

Outra característica fundamental da dublagem 
é a verossimilhança dos diálogos. Para Chaume 
(2007), a tradução oscila entre sua adequação ao 
texto de partida e sua aceitabilidade na cultura de 
chegada. Desse modo, na dublagem, a língua de 
chegada precisa soar realista, crível e plausível; 
quando o texto oral é pensado previamente, ele perde 
sua espontaneidade. Conforme reconhece Whitman 
(1992), a linguagem presente na dublagem simples-
mente não corresponde à forma como as pessoas nor-
malmente falam, o que configura um problema, tendo 
em vista que o objetivo da dublagem é oferecer ao pú-
blico um produto verossímil. Por isso, é aconselhável 
a adequação ou adaptação do texto roteirizado.

17 “audiovisual translation practice leads us to the hypothesis that, of 
the three dubbing synchronies, lip-sync does not come top in the trans-
lator’s list of priorities. Within the profession, isochrony is usually re-
spected to a great extent, which is not the case with lip-sync, even less 
as far as kinetic synchrony is concerned. The audience tends to be very 
critical of films in which the right isochrony is not observed”.
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Chaume (2007) também questiona a noção de fi-
delidade e a entende em relação ao texto de chega-
da e não ao texto de partida. Nesse sentido, afirma 
que fidelidade se deve à coesão e à coerência den-
tro do sistema linguístico, semiótico e cultural do 
texto de chegada. No caso da tradução audiovisual, 
“o espectador deseja ver o mesmo filme que o pú-
blico viu na língua fonte; em outras palavras, espera 
que a verdadeira história seja contada em termos de 
conteúdo e, na maior parte das vezes, forma, função 
e efeito” (CHAUME, 2007, p. 85)18, e, para garantir 
isso, é essencial uma tradução preocupada em pre-
servar o conteúdo dos diálogos, adequando-o à rea-
lidade da cultura do público a que se destina.

18 “the viewer expects to see the same film that the audience saw in the 
source language; in other words, that the true story be told in terms of 
content, and on most occasions, of form, function and effect”.



“Só num mundo de cegos as coisas serão como verdadeiramente o são”
Ensaio sobre a cegueira

José Saramago

CAPÍTULO 2: 
OBJETO DE 
ESTUDO E 

ADAPTAÇÃO
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2.1. Apresentação do objeto
Inspirado no livro de José Saramago, vence-

dor do Prêmio Nobel de Literatura, o filme Ensaio 
sobre a cegueira, do diretor brasileiro Fernando 
Meirelles, foi lançado no ano de 2008, em uma 
coprodução entre Brasil e Canadá. O filme, que 
tem uma hora e cinquenta e oito minutos de du-
ração, permite ao público acompanhar o desti-
no de um grupo de pessoas acometido por uma 
“cegueira branca”. O desconhecimento da causa 
dessa cegueira e da sua forma de contágio resul-
ta em pânico geral na população e na decisão do 
Governo de isolar as pessoas que apresentaram 
os sintomas. Esse grupo é formado pelas primei-
ros indivíduos a manifestarem a cegueira: o pri-
meiro cego (Yusuke Iseva), sua mulher (Yoshino 
Kimura), o médico oftalmologista (Mark Ruffa-
lo), a mulher dos óculos escuros (Alice Braga), o 
menino estrábico (Mitchell Nye), o ladrão (Don 
McKellar) e o homem da venda preta (Danny 
Glover). Aos poucos, todos adquirem essa “ce-
gueira branca”, com exceção da mulher do mé-
dico (Julianne Moore) que finge estar cega para 
acompanhar o marido. Confinados em um mani-
cômio, cegos e sem recursos, negligenciados pe-
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las autoridades, lutam pela sobrevivência e para 
encontrar o resto de humanidade que ainda têm 
dentro de si.

Como no livro, os personagens não são nomea-
dos, mas identificados por suas características. Da 
mesma forma, a cidade onde a ação se passa não é 
identificada. Por isso, o filme tem cenas gravadas 
no Brasil, Canadá e Uruguai. 

O roteirista canadense Don McKeller e o pro-
dutor Niv Fichman, responsáveis pela adaptação 
do livro para as telas do cinema, conseguiram a 
aprovação de Saramago depois de muito insis-
tirem. Segundo McKeller, o maior desafio seria 
transpor para o filme o papel de testemunha que o 
leitor assume ao ser capaz de ver tudo o que se pas-
sa e não poder fazer nada. Ele ainda explica que, 

[...] assim como a mulher do médico, o público 
assiste àquela gente e a situação recai na velha 
questão ética da humanidade, que observa e 
não age diante do drama alheio, o que se tor-
na o tema principal do filme. Em algumas ce-
nas, principalmente na cena do estupro, vemos 
coisas que não necessariamente queremos ver. 
Queremos ter a liberdade de desviar o olhar, 
de virar o rosto, mas isso não nos é permiti-
do. Eu queria que o público dividisse o ponto 
de vista da mulher do médico, uma vez que 
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o campo de responsabilidade deles coincide.19

Como se trata de um trabalho que se propõe ao 
estudo da AD e do público cego, a explicação do 
roteirista nos leva a refletir sobre o papel que assu-
me o cego como espectador, se ele de fato se iden-
tifica com a mulher, como pretendia McKeller, ou 
se ele assume uma perspectiva diferente diante da 
descrição das cenas no manicômio.

O filme gerou grande expectativa por parte da 
crítica e do público, justamente por se tratar de 
uma adaptação do premiado livro de José Sarama-
go. Como já mencionado, conta com a direção do 
brasileiro Fernando Meirelles, internacionalmen-
te reconhecido por sua direção nos filmes Cidade 
de Deus (2002) e Jardineiro Fiel (2005), além do 
elenco de renome, com destaque especial para Ju-
lianne Moore. Ademais, Ensaio sobre a cegueira 
abriu o Festival de Cannes de 2008, fato que reflete 
a expectativa que existia em torno da adaptação de 
McKeller, Fichman e Meirelles.

Sobre sua recepção, a comparação do filme com 
o romance que lhe inspirou é inevitável, uma vez 
que é, declaradamente, uma adaptação do livro. 

19 Texto retirado do site: http://www.academiabrasileiradecinema.
com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1007&Ite-
mid=522&limit=1&limitstart=2 <Acesso em 10 de setembro de 2017>
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Apesar dos muitos estudos sobre adaptação cine-
matográfica, esta é tradicionalmente considera-
da inferior ao texto adaptado, considerado como 
“original”. Com o objetivo de entender um pou-
co melhor sobre o filme como uma adaptação do 
livro de Saramago e, por conseguinte, sua recep-
ção como tal, será feita, na sequência, uma breve 
consideração sobre adaptação cinematográfica. 

2.2. Considerações sobre adaptação cinematográfica  
As adaptações cinematográficas são transposições 

midiáticas da literatura para o cinema, a partir de uma 
relação de sucessividade, na qual o romance antece-
de o filme. Enquanto transposição intersemiótica, elas 
estão sujeitas a comparações com o texto adaptado, 
sempre considerado como o “original”. Conforme 
explica Hoek (2006, p. 178), “na transposição interse-
miótica, o discurso primário [texto adaptado] funcio-
na automaticamente e, com frequência, injustamente, 
como norma de avaliação absoluta em relação ao dis-
curso secundário [a adaptação]”. 

Afirmações de que o cinema presta um “desser-
viço” à literatura quando se aventura a adaptar tex-
tos literários são muito frequentes. Segundo Stam 
(2006), esse pré-conceito de que a transposição da 
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literatura para o cinema é uma violação e implica 
necessariamente em uma perda (sempre negativa) 
resulta de fatores culturais, que entendem a litera-
tura como superior ao cinema. Dentre esses fatores, 
pode-se destacar: a valorização da antiguidade e o 
entendimento de que as artes antigas (no caso, a li-
teratura) são melhores; o pensamento dicotômico, 
que opõe cinema e literatura; e o desgosto pela “in-
corporação”, ou seja, pela “encarnação” de persona-
gens em atores reais (iconofobia). Não obstante, Hu-
tcheon (2006, p. 4) propõe a seguinte questão: “se as 
adaptações são, de acordo com essa definição, cria-
ções secundárias e inferiores, por que então elas são 
tão onipresentes em nossa cultura e estão, de fato, 
constantemente aumentando em números?”20

 Essa suposta superioridade da literatura em 
relação ao cinema, a qual comenta Stam, pode ser 
atribuída justamente à popularidade do cinema 
nos dias atuais, o qual atrai milhões de espectado-
res diariamente. As adaptações seriam uma forma 
de tornar as histórias narradas em romances aces-
síveis a um público muito maior, razão pela qual 
são encaradas como inferiores por muitos críticos. 

20 “if adaptations are, by this definition, such inferior and secondary 
creations, why then are they so omnipresent in our culture and, indeed, 
increasing steadily in number?”
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A literatura, por outro lado, sempre foi uma ma-
nifestação artística culturalmente usufruída por uma 
seleta parcela da população, possível razão pela qual 
é considerada superior.

Entretanto, o que motivaria a produção de tantas 
adaptações cinematográficas como as que se pro-
duzem nos dias de hoje? Além do sucesso de bi-
lheteria, que é um forte motivo para o investimento 
cada vez maior em adaptações, a imagem sempre 
teve um papel importante na história da humani-
dade, o que se intensificou depois da invenção da 
máquina fotográfica. Ademais, estamos sempre a 
retomar e a recriar imagens a partir de leituras dife-
rentes, tal como fazemos com as narrativas, e é por 
isso que Stam (2006) entende que as adaptações 
devem ser entendidas no contexto da intertextuali-
dade e do dialogismo de Bakhtin.  

A adaptação, assim como qualquer texto, literá-
rio ou não, é uma “orquestração de sentidos”, uma 
“construção híbrida”, como classifica Bakhtin. Para 
Stam (2006), o autor, literário ou não, é esse orques-
trador de sentidos, que habita um território interin-
dividual e cujas palavras vêm “da boca de outrem”. 
Ele é um sujeito fragmentado e multidiscursivo.

Portanto, de acordo com o autor, o que se quali-
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fica como “original” sempre se revela parcialmente 
copiado de algo anterior. Por isso, ele postula que 
não existe o “original”, mas um contínuo dialogis-
mo entre os textos, uma intertextualidade presente 
até mesmo nos clássicos da literatura.

Contudo, nos casos em que a relação entre o tex-
to “primário” (ou texto adaptado) e o texto “secun-
dário” (a adaptação) é mais próxima, a comparação 
de um com o outro e as expectativas que, mesmo 
inconscientemente, partem de uma noção de fide-
lidade que um “deve” ao outro são mais frequentes.  

Segundo Hutcheon (2006), esse discurso da fideli-
dade é baseado na presunção de que os adaptadores 
objetivam simplesmente reproduzir o texto adaptado, 
o que demonstra um desconhecimento sobre o que é 
a adaptação, e em particular, a adaptação resultante de 
um processo de transposição intersemiótica. A auto-
ra, em consonância com Stam (2006), acredita que a 
adaptação é uma repetição e não uma réplica.

Para ela, o termo adaptação refere-se tanto ao 
produto final (o texto “secundário”), quanto ao pro-
cesso de transposição de um sistema semiótico para 
o outro, que, evidentemente, implica certas adapta-
ções, uma vez que cada sistema tem suas caracterís-
ticas particulares. O narrador de um romance, por 
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exemplo, muitas vezes, tem acesso aos pensamentos 
de um personagem, os quais narra ao leitor. Quando 
esse romance é transposto para o cinema, o adap-
tador terá de pensar maneiras de representar esses 
pensamentos, seja com a introdução da figura de um 
narrador, seja contando com a interpretação do ator. 

Como produto, a adaptação pode ser formalmen-
te definida como a transposição do texto literário 
para o cinema, mas, como processo, outros aspec-
tos precisam ser considerados. Adaptar um roman-
ce para o cinema envolve a sua leitura e a sua inter-
pretação, práticas sociais extremamente subjetivas, 
e uma série de escolhas a serem feitas pelo adap-
tador de como representar o que foi compreendido 
dessa leitura. Nas palavras de Hutcheon (2006, p. 
8), “a prática da adaptação sempre envolve tanto 
(re)interpretação, quanto (re)criação”.21

Do mesmo modo, Stam (2006, p. 27) entende 
que “assim como qualquer texto pode gerar uma 
infinidade de leituras, qualquer romance pode ge-
rar um número infinito de leituras para adaptação, 
que serão invariavelmente parciais, pessoais, con-
junturais, com interesses específicos”.

A partir disso, repensando a questão da fidelida-
21 “the act of adaptation always involves both (re-)interpretation and 
the (re-)creation”. 
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de, o autor argumenta que 
a passagem de um meio unicamente verbal 
como o romance para um meio multifacetado 
como o filme, que pode jogar não somente com 
palavras (escritas e faladas), mas ainda com 
música, efeitos sonoros e imagens fotográficas 
animadas, explica a pouca probabilidade de uma 
fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar até 
mesmo de indesejável (STAM, 2008, p. 20).

Em outro texto, o autor enumera uma série de 
termos utilizados como referência à adaptação, tais 
como tradução, leitura e dialogização. Enquanto 
tradução, a adaptação envolve uma “transposição 
intersemiótica, com perdas e ganhos inevitáveis, tí-
pico de qualquer tradução”22 (STAM, 2000, p. 62). 

Na perspectiva da tradução intersemiótica, Di-
niz (1994, p. 3) esclarece que a equivalência que se 
busca no processo tradutório “não se define como 
busca pela igualdade, que não pode ser encontrada 
nem dentro da mesma língua, mas como proces-
so”. Desse modo, traduzir um texto de um sistema 
semiótico para outro significa possibilitar que eles 
sejam interpretados e compreendidos com referên-
cia a um sentido comum a ambos.

22 “adaptation as translation suggests a principled effort of intersemi-
otic transposition, with the inevitable losses and gains typical of any 
translation”.
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Com base nisso, Plaza (2008, p. 32) argumenta 
que o problema da fidelidade da tradução é uma 
questão de ideologia, “porque o signo não pode ser 
‘fiel’ ou ‘infiel’ ao objeto, pois como substituto só 
pode apontar para ele”. Não se pode, portanto, pres-
supor a existência de um interpretante final para a lei-
tura de um texto, já que as leituras que se fazem de 
uma mesma obra não são homogêneas e uniformes, 
muito menos objetivas. Nesse sentido, a tradução é 
um processo de criação que se dá por meio do deslo-
camento constante dos signos à procura de sentido.

Para o autor, na tradução intersemiótica, diferente-
mente das outras modalidades, o tradutor precisa fa-
zer escolhas dentro de um sistema de signos distinto 
do original, escolhas que determinarão a dinâmica 
da construção da tradução. Esta, própria de cada 
texto, torna-se diferente do original, pois intensifi-
ca as diferenças entre os objetos imediatos.

Ainda sobre isso, Diniz (1994) explica que os 
produtos da tradução intersemiótica, tais como as 
adaptações cinematográficas, são obras indepen-
dentes e não podem ser adequadamente compreen-
didas e julgadas se tomadas apenas como trans-
formação, ou seja, apesar de estarem intimamente 
relacionadas com a obra adaptada, não devem ser 
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avaliadas em caráter de comparação, mas sim como 
obras autônomas. Segundo a autora, 

[...] são obras inteiramente independentes, sui 
generis, mas, ao mesmo tempo, intimamen-
te relacionadas. Como resultado do processo 
transformacional, surge uma estrutura total-
mente nova. E o texto tem de ser visto como 
uma obra autônoma que não pode ser adequa-
damente compreendida e julgada, se toma-
da apenas como uma transformação (DINIZ, 
1994, p. 3).

Nesse sentido, ela argumenta que o cinema de-
senvolveu seus próprios métodos de narrar e en-
tende, assim como Chaume (2004a) e Romero-Fres-
co (2013) discutidos no início do capítulo 1, que

[...] o material de expressão do sistema cine-
matográfico é constituído não só de imagens, 
mas também de palavras, signos impressos, 
músicas e ruídos (...) [e o] sentido global de 
uma representação dramática emerge do im-
pacto total dessas estruturas complexas de sig-
nificados inter-relacionados (DINIZ, 1998, p. 
316).

A partir disso, cabe ao roteirista e ao diretor da 
adaptação (os adaptadores) trabalhar esses ele-
mentos, ou seja, fazer uso de sua criatividade, a 
fim de transmitir sua interpretação (ou versão) do 
texto adaptado. A autora ainda entende que o tra-
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balho da câmera e o processo de edição da ima-
gem influenciam muito no significado dos ele-
mentos da cena.23

Da mesma forma, Hutcheon (2006) acredi-
ta que o critério de avaliação de uma adaptação 
não deveria ser sua fidelidade em relação ao texto 
adaptado, mas sim sua criatividade. Ela argumen-
ta que “uma forma de pensar adaptações malsuce-
didas não é em termos da sua infidelidade ao texto 
anterior, mas em termos da sua falta de criatividade 
e habilidade em apropriar-se desse texto e tornar a 
adaptação autônoma” (HUTCHEON, 2006, p.20) 24

Stam (2006), por sua vez, esclarece que é possí-
vel classificar uma adaptação como boa ou ruim, 
sem tomar como critério a noção de fidelidade, 
que não cabe a nenhuma modalidade de tradução. 
A classificação deve ser feita a partir das “respos-
tas dialógicas específicas” que um romance pode 
suscitar, ou seja, suas possíveis leituras, críticas, in-

23 Por isso a importância de se audiodescrever os tipos de plano, se é 
estático ou em movimento, bem como se a ligação entre os planos se dá 
por dissolvência, fusão de imagens, corte seco, ou se a tela é dividida, 
pois, segundo Diniz (1998), esses elementos são signos que têm impor-
tância na construção do significado do filme.
24 “one way to think about unsuccessful adaptations is not in terms of 
infidelity to a prior text, but in terms of a lack of creativity and skill to 
make the text one’s own and thus autonomous”. 
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terpretações e reelaborações, levando em considera-
ção a lacuna entre os meios materiais de expressão de 
cada qual (um verbal e o outro audiovisual).

2.3. Paratextos 
A seguir, serão apresentados alguns paratextos 

(Genette, 1997) do filme, tais como resenhas jorna-
lísticas e imagens de divulgação, a fim de discutir a 
recepção e divulgação do filme.

Para ilustrar a visão predominante da crítica 
jornalística, que em sua maioria desconsidera os 
argumentos destacados acima e, muitas vezes, 
continua a perpetrar esse pré-conceito de que a 
adaptação é inferior ao texto adaptado e insistir 
em uma avaliação baseada na noção de fidelida-
de, selecionou-se um trecho de uma crítica publi-
cada no jornal The New York Times, sobre o fil-
me Ensaio sobre a cegueira (2008). No trecho, 
o colunista A. O. Scott reconhece que o filme é 
bom enquanto filme, mas deixa a desejar enquan-
to adaptação:

Ensaio sobre a cegueira não é um ótimo filme, 
principalmente porque é incapaz de transcender – 
e, de fato, expor – a fragilidade intelectual de sua 
fonte. Mas é, entretanto, cheio de exemplos de 
como um bom filme é feito. Por mais intrigante 
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que seja, no final, o filme não oferece muita 
reflexão. Mas há, entretanto, muito para ver.25

Nessa crítica, é evidente a comparação do filme 
com o romance, sendo este considerado superior 
ao primeiro, que se mostra “incapaz de transcender 
– e, de fato, expor – a fragilidade intelectual da sua 
fonte”. Apesar disso, o filme, desconsiderando seu 
caráter de adaptação, é considerado um exemplo 
de “como um bom filme é feito”. Muitos jornais 
publicaram opiniões semelhantes a essa.  Contu-
do, outros colunistas enalteceram as qualidades da 
adaptação. Ronaldo Pelli, em crítica publicada no 
jornal G1, destaca que 

[...] Meirelles respeita e homenageia a obra de 
Saramago, conseguindo entender e recriar sua 
essência, aproveitando cenas que já eram dramá-
ticas o suficiente no livro, sem inventar muito. 
Uma homenagem à altura da obra que lhe deu 
origem. Não à toa, o próprio escritor, avesso a 
badalações, tenha aprovado o resultado.

Apesar de a crítica ser positiva em relação ao 

25 “Blindness” is not a great film, mainly because it can´t transcend – 
and, indeed, lays bare – the intellectual flimsiness of its source. But it 
is, nonetheless, full of examples of what good filmmaking looks like. 
For all its chin-rubbing, brow-furrowing attitudes, it does not, in the 
end, give you much to think about. But there is, nonetheless, a lot here 
to see”.Disponível em: http://www.nytimes.com/2008/10/03/movies/
03blin.html <Acesso em 27 de junho de 2017>
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filme, é curioso notar que o jornalista considera im-
portante que o filme respeite o livro, o que reflete 
o senso comum de que o livro seja “o original”, su-
perior ao filme, que lhe deve respeito (e fidelidade). 

Nesse sentido, acredita-se que, de fato, existe 
um pré-conceito de que adaptações, em especial 
as da literatura para o cinema, são consideradas 
sempre inferiores ao texto adaptado, por serem 
incapazes de reproduzir as sutilezas da obra lite-
rária. Contudo, o que esse pré-conceito não con-
sidera é que literatura e cinema pertencem a siste-
mas semióticos muito diferentes e que constroem 
narrativas a partir de elementos muito distintos. 
Seria improvável alcançar uma reprodução exa-
ta do texto literário no cinema, razão pela qual a 
noção de fidelidade não cabe para a avaliação de 
uma adaptação cinematográfica (tampouco cabe 
para as outras formas de tradução). 

Mais coerente seria avaliá-la como produto 
cultural autônomo, sem compará-la com o texto 
literário, ou, ao fazê-lo, que seja mediante a uma 
análise das escolhas operadas pelo adaptador e da 
sua criatividade, tal como propõem Stam (2006), 
Hutcheon (2006) e Diniz (1994), pois o cinema é 
uma forma de expressão cada vez mais presente 
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e culturalmente significativa, e as adaptações ci-
nematográficas não deixarão de existir, indepen-
dentemente da crítica insistir em uma noção de 
fidelidade.

Na sequência, seguem algumas imagens de di-
vulgação do filme encontradas em uma busca rá-
pida na internet. 

Figura 1 - “De Fernando 
Meirelles, o aclamado di-
retor de O Jardineiro Fiel e 
Cidade de Deus: ENSAIO 
SOBRE A CEGUEIRA. 
Olhe o futuro enquanto 
você ainda pode”.

Figura 2 - Do diretor de “Jardinei-
ro Fiel” e “Cidade de Deus”: EN-
SAIO SOBRE A CEGUEIRA”. 
Um filme de Fernando Meirelles. 
Há algo pior do que perder a vi-
são. Ser a única capaz de ver”.
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Figuras 3 e 4 - “De Fernando Meirelles, o diretor de O Jardineiro Fiel 
e Cidade de Deus: ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA. Em um mundo 
mergulhado na cegueira, e se você fosse a única pessoa capaz de ver?” 
/ “Em um mundo mergulhado na cegueira, e se você fosse a única 
pessoa capaz de ver? De Fernando Meirelles, o diretor de O Jardineiro 
Fiel e Cidade de Deus: ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA. Baseado no 
romance do vencedor do prêmio Nobel, José Saramago”.

Figura 5 e 6 - “Sua visão sobre o mundo mudará para sempre: ENSAIO 
SOBRE A CEGUEIRA. Do aclamado diretor de Jardineiro Fiel e Ci-
dade de Deus”.
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Nessas seis imagens, observa-se que são sem-
pre os mesmos personagens que aparecem em 
destaque: a mulher do médico, o médico, o ho-
mem da venda preta e o barman. Nas duas pri-
meiras, abaixo do título, observa-se o grupo de 
pessoas que a narrativa acompanha, no momento 
em que saem do manicômio e se veem nas ruas 
abandonadas da cidade. Apesar da primeira e da 
segunda imagens serem idênticas, as frases não o 
são. A primeira, em inglês, traz a frase “Olhe para 
o futuro enquanto você ainda pode”. 

A segunda, em francês, enfatiza a situação da 
mulher do médico, única que não fica cega, com 
a frase “Há algo pior do que perder a visão. Ser a 
única capaz de ver”.

Na sequência (imagens 3 e 4), veem-se duas 
imagens bem diferentes. A primeira destaca os 
quatro personagens principais, com a imagem de 
um vulto sob um fundo branco, o que remete à 
“cegueira branca” narrada na história, com desta-
que para sua mão, que, por sua vez, remete ao tato, 
um dos sentidos que se acentuaria com a perda da 
visão. A segunda imagem traz a personagem de Ju-
lianne Moore, a mulher do médico, em destaque, 
com várias mãos tocando seu rosto, o que faz re-
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ferência novamente ao tato e também a coloca em 
uma posição de adoração, por todos quererem to-
cá-la, uma vez que ela é a única capaz de enxergar 
em um mundo de cegos.

 Apesar de diferentes, ambas as imagens trazem 
a mesma frase, “Em um mundo mergulhado na 
cegueira, e se você fosse a única pessoa capaz de 
ver?”, que, novamente, faz referência à mulher do 
médico e possibilita o entendimento de que nós, 
espectadores, partilhamos da posição dessa mulher, 
capaz de ver em um mundo tomado pela cegueira e 
testemunhar tudo o que se passa nesse mundo.

Por outro lado, as imagens 5 e 6 são quase idên-
ticas. Além do fato de que uma é em português e 
a outra em espanhol, a segunda parece um pouco 
borrada, talvez em uma tentativa de representar 
uma visão embaçada; até mesmo a frase é pare-
cida. Em português “sua visão do mundo nunca 
mais será a mesma” e em espanhol “tu visión del 
mundo cambiará para siempre”. Ambas as ima-
gens trazem a mulher do médico à frente, guian-
do os demais personagens, que parecem estar em 
fila. É curioso notar a semelhança (ou igualdade) 
das imagens 5 e 6, em português e espanhol, e das 
imagens 1 e 2, em inglês e francês. 
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Outras imagens, em idiomas desconhecidos, 
também foram encontradas, como a que se segue, 
em japonês . Embora não se possa analisar o texto 
verbal, a imagem traz em destaque um olho, que 
pode ser o da mulher do médico, sob um fundo 
branco, em referência à “cegueira branca”. Vale 
destacar que todas as imagens trazem, de alguma 
forma, a cor branca, em referência a essa caracte-
rística da cegueira.

A partir das imagens, é possível perceber que 
houve um grande investimento na divulgação do 
filme. Contudo, a recepção do filme não foi posi-
tiva nos Estados Unidos – país que exerce grande 
influência na indústria cinematográfica –, o que se 
revela na crítica relacionada acima, do colunista 
A. O. Scott no jornal The New York Times e tam-

Figura 7 - “Imagem de divulgação 
em Japonês”



76

Marcella Wiffer Stefanini

bém é reforçado pela reportagem do G1, “‘Ensaio 
sobre a cegueira’ recebe ataques da crítica ameri-
cana”.26 Apesar disso, José Saramago, que demo-
rou a ser convencido por Don McKeller e Niv Fi-
chman sobre a adaptação de seu livro, elogiou e 
aprovou o resultado final, como conclui Ronaldo 
Pelli em sua reportagem para o G1.27 

26 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Cine-
ma/0,,MUL784013-7086,00-ENSAIO+SOBRE+A+CE-
GUEIRA+RECEBE+ATAQUES+DA+CRITICA+AMERI-
CANA.html <Acesso em 16 novembro de 2017>.
27 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Cine-
ma/0,,MUL756460-7086,00-CRITICA+ENSAIO+SO-
BRE+A+CEGUEIRA+MOSTRA+O+PIOR+LADO+DO+-
SER+HUMANO.html <Acesso em 16 de novembro de 2017>.



“As palavras são assim, disfarçam muito, vão-se juntando umas 

com as outras, parece que não sabem aonde querem ir”

Ensaio sobre a cegueira

José Saramago

CAPÍTULO 3: 
ANÁLISE
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3.1. A audiodescrição do filme Ensaio sobre 
a cegueira (2008)

A AD do filme Ensaio sobre a cegueira (2008) 
foi feita pela empresa Midiace (Associação Mí-
dia Acessível), uma empresa sem fins lucrativos 
criada no ano de 2008, em Belo Horizonte, que 
oferece os serviços de AD e de LSE. Sua equi-
pe conta com profissionais de Letras e Artes, 
responsáveis pela elaboração do roteiro da AD, 
além de um consultor cego.

De modo geral, a AD oferecida pelo DVD do 
filme segue os padrões estabelecidos pelos es-
tudos e pelo Guia para produções audiovisuais 
acessíveis (2016). Contudo, o filme apresenta al-
guns desafios ao audiodescritor, como a ausên-
cia do nome dos personagens, característica do 
romance de Saramago que foi mantida na adap-
tação. Na sequência, serão enumerados alguns 
casos particulares em que o audiodescritor supe-
rou esses desafios e conseguiu oferecer uma boa 
descrição da cena e outros em que se entende 
que talvez haja uma dificuldade de compreensão 
da cena, com o objetivo principal de salientar a 
importância das escolhas tradutórias para a in-
terpretação do filme.
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Tradução das falas em japonês:
Há um casal japonês no filme, que muitas vezes 

dialoga em sua língua materna. Tanto na versão 
original, como na versão dublada, esses diálogos 
são legendados, e o natural seria que as legendas 
fossem lidas pelo audiodescritor (audiolegenda-
gem, ORERO, 2007). Entretanto, muitas vezes, 
não é o que ocorre e a AD apresenta uma alter-
nativa de tradução diferente da legenda, como no 
exemplo a seguir. 

Ao chegar em casa e ver um vaso de flores 
caído no chão, a esposa do japonês fala algo em 
outro idioma (presume-se que seja japonês). Sua 
fala é traduzida pela legenda como “Maravilha! 
Gostei muito”. Contudo, a ausência do comple-
mento causa incômodo e a sensação de que falta 
informação na tradução (o complemento do ver-
bo gostar). Por outro lado, a AD traduz a mesma 
fala como “Maravilha! Gostava tanto disso. Ai”, 
indicando que ela se machuca ao recolher os ca-
cos de vidro do chão, além de expressar o objeto 
do verbo (isso, ou seja, o vaso). Na sequência, 
ela continua falando e a legenda traduz “Não po-
dia ter limpado antes de se deitar?”, enquanto a 
AD traduz como “Que bagunça! Não dava pra 
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ter limpado isso antes de deitar?”, o que soa mais 
verossímil na língua oral.

Outro fator interessante nesse caso é a escolha 
das vozes. O ideal é que as falas dos personagens, 
quando apresentadas em outro idioma, sejam au-
diodescritas por vozes diferentes, a fim de diferen-

Figura 8 - cena do filme 
(6min20s)

Figura 9 - cena do filme 
(6min30s)



81

Audiodescrição e dublagem no filme Ensaio sobre a Cegueira

ciar as falas do marido e as da esposa. Percebe-se 
que a AD teve essa preocupação, porém as vozes 
escolhidas, além de serem masculinas, são muito 
parecidas e confundem-se, inclusive, com a voz do 
próprio audiodescritor, o que pode resultar em in-
compreensão do diálogo.

Mudança de cena:
AD: “Ela [a mulher do médico] se levanta. Pega o 

telefone”.

Médico grisalho: “Sem sinais de trauma visíveis ou 
outro sintoma agravante, eu não vou interditar as ruas”.

AD: “[mulher do médico] Passa para ele”.

Médico grisalho: “Tudo bem. Eu te vejo depois. Sem 
problema. Esse é o risco que eu posso correr. Tchau”. 

AD: “O médico grisalho desliga o telefone”. 

Transcrição de cena do filme (18min55s) 

Nesse trecho, há uma mudança de cena que não 
fica clara. O médico está em sua casa e sua esposa 
o ajuda a fazer uma ligação. Na cena seguinte, ou-
tro médico está em seu consultório e conversa ao 
telefone, quando é chamado para atender um me-
nino que ficou cego. A fala “sem sinais de trauma 
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visíveis ou outro sintoma agravante, eu não vou in-
terditar as ruas”, pertencente ao médico grisalho, 
ocorre antes da cena anterior terminar, no momen-
to em que a esposa entrega o telefone ao marido, o 
que dificulta a inserção de uma descrição que mar-
ca mudança de cena, pois o médico grisalho fala ao 
mesmo tempo em que a mulher do médico passa 
o telefone a este, mas está em uma cena diferente. 

Para evitar uma possível incompreensão, a AD 
poderia ter adiantado a descrição, de modo que fi-
casse claro que há mudança de cena. Sugere-se a 
seguinte sequência:

AD: “Ela [a mulher do médico] pega o telefone e pas-
sa para ele”.

Médico grisalho: “Sem sinais de trauma visíveis ou 
outro sintoma agravante, eu não vou interditar as ruas”.

AD: “Outro médico conversa ao telefone”.

Médico grisalho: “Tudo bem. Eu te vejo depois. Sem 
problema. Esse é o risco que eu posso correr. Tchau”. 

AD: “O médico grisalho desliga o telefone”. 

Sugestão de AD
Sabe-se que foi uma opção do diretor intercalar 

as duas cenas e seria interessante manter isso na 
AD. Contudo, acredita-se que não haveria proble-
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ma adiantar a descrição nesse caso em particular, 
tal como orienta o Guia para produções audiovi-
suais acessíveis (2016, p. 20), pois, como não há 
tempo para descrever a mudança de cena, a com-
preensão da sequência pode ser prejudicada. 

Ausência de descrição:
No exemplo a seguir, observa-se que o audio-

descritor optou por não descrever o estado da 
perna do personagem deitado na cama, o ladrão, 
mesmo havendo um intervalo de aproximadamen-
te três segundos entre a última descrição e a fala 
do personagem.

Figura 10 - cena do filme 
(48min32s – 49min04s)
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AD: “Ele a agarra pela blusa”

Ladrão: “Eu sei que você enxerga”.

Mulher do médico: “Não, eu não enxergo. Não sei por 
que pensa isso”.

Ladrão: “Não minta pra mim. Você acredita em mim, não 
é?”

Mulher do médico: “Aham”.

Ladrão: “Se acredita, por que não diz a verdade? Não se 
pode acreditar em um ladrão, né? Eu também tenho um 
segredo. Quer saber? Eu sou esperto. E quando eu fiquei 
cego, eu fiquei melhor ainda. Eu tenho muito pra contri-
buir”.

Mulher do médico: “Ótimo”.

AD: “Ela se desvencilha e sai”.

[3s]

Ladrão: “Eu sinto muito por ser um fardo”.
Transcrição de cena do filme 
(48min32s – 49min04s) 

Debilitado pelo estado de sua perna, o ladrão se 
sentia “um fardo” para os demais, especialmente 
para a mulher do médico. Além disso, o enquadra-
mento sugere que a perna machucada do ladrão tem 
importância para a cena, uma vez que no momento 



85

Audiodescrição e dublagem no filme Ensaio sobre a Cegueira

em que a mulher do médico sai de cena, a imagem, 
que antes enquadrava a cabeceira da cama, onde a 
mulher e o ladrão conversavam, amplia-se e torna 
possível a visão da perna machucada do ladrão. 

Entende-se que é impossível que a AD des-
creva tudo que há na cena, e é por isso que o 
audiodescritor precisa escolher o que é relevante 
ou não para a sequência narrativa. O que se argu-
menta é que essas escolhas fazem com que a AD 
não seja tão objetiva e imparcial como propõem 
alguns manuais. 

Sobreposição da AD a falas dos personagens
Neste exemplo, a AD se sobrepõe ao discurso 

de um homem na Igreja, para descrever os santos, 
que têm seus olhos vendados por uma faixa branca. 

Figura 11 - cena do filme 
(1h38min45s – 1h39min14s)
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AD: “Começa a chover. Ela [a mulher do médico] pega 
as sacolas e se dirige ao alto da escadaria. Entra no prédio. 
O cachorro a segue. Ela chega a um amplo salão, repleto de 
móveis e pessoas”.

Homem: “O que eu estou tentando dizer é que essa é a 
hora de ter um pouco de fé. Só um pouco de fé. Eu escuto 
pessoas gritando a cada 30 segundos que Deus está se vin-
gando de nós”.

AD: “Seu interior está repleto de imagens sacras. Todas 
com uma faixa de pano branco vendando os olhos”. 

Homem: “Deus não está...”.

AD: “Sobre a imagem de São Pedro no vitral, uma venda 
pintada com tinta branca”.

Homem: “... conosco, me lembra o que aconteceu com São 
Paulo”.

AD: “A mulher observa”.

Homem: “... matar cristão. Costumava perseguir...”.

AD: “Do altar, um homem prega. Várias pessoas o rodeiam”. 

Homem: “... e não só o converteram”. 

AD: “Ela dá as costas e sai. A câmera foca a imagem de 
Jesus na cruz, com a venda sobre seus olhos”.

Transcrição de cena do filme

 (1h38min45s – 1h39min14s) 
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Acredita-se que a sobreposição da descrição ao 
diálogo não necessariamente representa um  
problema. Pelo contrário, muitas vezes, a des-
crição é mais importante do que o diálogo e, por 
esse motivo, justifica-se a sobreposição, confor-
me orienta o Guia para produções audiovisuais 
acessíveis (2016, p. 21). Entende-se que é o caso 
desse excerto. O discurso do rapaz não é relevante 
para a cena, basta saber que ele faz uma espécie 
de pregação, o que é possível subentender dos tre-
chos da sua fala a que temos acesso. Para o audio-
descritor, o mais relevante na cena são as imagens 
dos santos vendadas, tema que será discutido en-
tre os personagens em cena seguinte.

Figura 12 - cena do filme (56min55s – 57min14s)
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AD: “O caixa negro seguia pela corda, seguido do ho-
mem de barba e outros”. 

Caixa: “(...) se juntar e dizer não a ele”.

Homem de barba: “A gente já tá junto. Eu não vou 
entregar minhas coisas só porque um crioulo [no áudio 
original em inglês nigger] mandou”.  

Caixa: “Aí, a gente não sabe qual é a raça dele”. 

Homem de barba: “Dá pra dizer... dá pra dizer pelo 
tom da voz”.

Caixa: “Vai se ferrar”.

AD: “Ele se solta do cara de barba bruscamente”.

Transcrição de cena do filme (56min55s – 57min14s)

Nesse exemplo, é evidente a importância de 
identificar o caixa como “negro” nessa cena, pois 
ele fica incomodado com o comentário do outro ho-
mem, de modo que, sem essa informação, a reação 
dele à fala não faria sentido. Todavia, no exemplo 
abaixo, essa informação não é relevante para o con-
texto, motivo pelo qual se questiona a necessidade 
de destacar que o jovem é “negro”, uma vez que o 
Guia para produções audiovisuais acessíveis (2016, 
p. 26) orienta que a descrição dos atributos físicos 
de um personagem deve ser feita na medida em que 
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corrobore para a composição do personagem e da 
cena. No caso, ele é um figurante e sua ação na tra-
ma resume-se a pegar uma barra de ferro, por isso se 
questiona a necessidade de ressaltar essa informa-
ção a seu respeito.

AD: “um jovem negro ao seu lado pega uma barra de fer-
ro”

Transcrição de cena do filme (55min23s)

Indefinição de referentes:
O filme selecionado para essa análise apresenta 

um desafio ao audiodescritor no que diz respeito 
à referenciação dos personagens, uma vez que es-
ses não são nomeados e, portanto, devem ser refe-
renciados a partir de outros elementos que não o 
nome próprio. A escolha desses elementos e, por 
conseguinte, dos referentes, irá refletir a inter-
pretação do audiodescritor. 

Em relação ao primeiro cego, observa-se que 
o audiodescritor utiliza diferentes termos para refe-

Figura 13
cena do filme 
(56min55s – 
57min14s)
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renciá-lo. Dentre esses termos, destacam-se “orien-
tal” e “japonês”, em alusão a sua etnia. Acredita-se 
que seria mais interessante selecionar apenas um re-
ferente para cada personagem. No caso, “japonês” é 
mais específico que “oriental” e talvez uma informa-
ção que os espectadores videntes não teriam acesso.

Outra escolha de referentes que chama a atenção 
é “esposa” para se referir à mulher do primeiro cego, 
e “mulher” para se referir à mulher do médico. En-
tende-se que a escolha do audiodescritor seja iden-
tificá-las como “mulher de alguém”, tal como no li-
vro de Saramago, em que são referenciadas como 
“mulher do primeiro cego” e “mulher do médico”. 
A partir disso, é compreensível a escolha do audio-
descritor em usar termos diferentes para referenciar 
cada uma delas. Contudo, os termos escolhidos não 
têm o mesmo significado. Esposa seria sinônimo de 
“mulher de alguém” e não de “mulher”. 

Além da dificuldade na diferenciação dos perso-
nagens, os vocábulos “mulher” e “esposa”, apesar 
de serem sinônimos, podem significar coisas dife-
rentes. Os termos opostos “esposa” e “esposo” per-
tencem ao mesmo grupo semântico, ao passo que 
mulher e homem, nesse contexto, não. “Mulher” 
pode significar uma relação de subserviência, quando 
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usada no mesmo contexto que “esposa”. No mínimo, 
leva ao questionamento do porquê uma é mulher e a 
outra é esposa. 

No excerto que se segue, observa-se outro problema 
na referenciação, no uso do pronome pessoal “ele”.
AD: “O médico chora”. 

Homem do tapa-olho: “Então, a comemoração não era ape-
nas por ele”. 

AD: “Ele abraça o garoto”.

Homem do tapa-olho: “Nos próximos dias, nas próximas se-
manas ninguém dormiria de tanta ansiedade. Eles enxerga-
riam novamente. Desta vez, eles iriam ver de verdade. Mas 
quem ficaria tão inseguro a ponto de se prender ao cobertor 
da cegueira? Quem seria tão tolo a ponto de temer que sua 
intimidade fosse se perder? E essa mulher, que agora estava 
tão estranhamente calada, que havia suportado um fardo tão 
pesado, e que agora estava de repente livre?” 

AD: “A mulher do médico passa por ele e chega à varan-
da” (esse ele não se refere ao médico, mas sim ao homem 
da venda preta). 

Homem do tapa-olho: “Ela já podia imaginar as vozes da 
cidade gritando: eu posso ver!” 

Transcrição de cena do filme (1h51min34s – 1h52min31s) 
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No trecho “a mulher do médico passa por ele e 
chega à varanda”, não fica claro que esse “ele” se 
refere ao homem da venda preta, que é quem está 
falando. Parece que se refere ao médico, anterior-
mente referenciado como “ele”. No caso, a com-
preensão da cena não é comprometida por isso, mas 
seria interessante destacar que o homem da venda 
preta está sentado no sofá, distante dos demais, que 
comemoram a recuperação da visão pelo primeiro 
cego, e que a mulher do médico, ao passar por ele, 
também se afasta dos demais.

Esse enquadramento distancia o homem da 
venda preta e a mulher do médico dos demais per-
sonagens, que celebram a recuperação da visão 
pelo primeiro cego. Entende-se que não há espaço 
para a inserção de uma descrição, mas esse enqua-
dramento ressalta a importância de se destacar que 
o homem da venda preta e a mulher estão afastados 

Figura 14 - cena do filme 
(1h52min13s)
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dos demais, que são eles que se sentem inseguros 
diante da situação de recuperação da visão pe-
los outros. 

Outra característica da AD a se destacar é a 
referenciação da personagem designada como 
“a jovem dos óculos escuros”. Ela é um dos 
personagens centrais da narrativa e é assim re-
ferida até o momento em que retira os óculos. 
A partir de então, ela passa a ser referida sim-
plesmente como a jovem, já que não usa mais 
os óculos escuros: 

AD: “A jovem de óculos escuros, sobretudo branco, 
se dirige ao caixa”.

Transcrição de cena do filme (14min)

Camareira: “Eu tô curiosa pra saber o que aconteceu 
com aquela garota. Tinha uma garota no décimo oitavo 
andar. Ela tava nua no corredor e usava óculos escuros”. 

AD: “Na mesa, a jovem tira os óculos e fala com o 
menino”.

Transcrição de cena do filme (33min45s – 33min58s)

Para que o espectador de fato compreenda 
que “a jovem” é “a jovem dos óculos escuros”, 
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seria interessante especificar, adicionando essa in-
formação na descrição, por exemplo: “a jovem dos 
óculos escuros tira os óculos e fala com o menino”, 
e na cena seguinte em que ela aparecer, em vez 
de apenas referenciá-la como “a jovem”, explicar 
que “a jovem, que antes estava de óculos escu-
ros”. Sem essa informação, o espectador pode não 
entender que se trata da mesma pessoa, uma vez 
que a trama apresenta vários personagens. É pos-
sível que o público chegue a essa conclusão pela 
voz da atriz, mas é interessante destacar que no 
livro de Saramago a personagem é referida como 
“a jovem (rapariga) dos óculos escuros” até o fi-
nal, mesmo quando já não os usa mais.

 Um referente equivocado é o do trecho a se-
guir, no qual o audiodescritor descreve o local 
onde os cegos foram confinados como “hospital”. 
Todavia, sabe-se que não é um hospital. Tanto no 
livro, quanto no filme, os cegos são enclausurados 
em um manicômio desativado.

AD: “Um homem com farda do exército abre o portão 
de ferro do hospital” 

Transcrição de cena do filme (28min56s)

Neste trecho de um diálogo do médico com sua 
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mulher, fica subentendido que o local para onde fo-
ram levados é um manicômio, razão pela qual o 
referente “hospital” pode causar confusão e incom-
preensão da descrição: 

Mulher do médico: “Você não vai acreditar pra onde 
trouxeram a gente”.

Médico: “Eu imagino, só a voz desse cara já tá me 
deixando louco”. 

Transcrição de cena do filme (22min08s) 

Por último, é interessante observar que, quando 
o médico e sua esposa deixam a casa, em primeiro 
plano, destaca-se uma vasilha com três cítricos do 
tipo mexericas. Contudo, o audiodescritor as iden-
tifica como “batatas cruas”.

Figura 15 - cena do filme
(20min33s)
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AD: “Na mesa, um prato com batatas cruas”
Transcrição de cena do filme (20min33s)

Apesar disso não interferir na compreensão do 
enredo e da sequência narrativa, uma vez que, 
quando eles retornam à casa, os cítricos continuam 
sendo referenciados como “batatas”, é curioso 
apontar o equívoco. 

 A partir dessa breve análise, percebeu-se que a 
AD é determinante para a compreensão do filme 
por parte do público com deficiência visual. Po-
rém, alguns dados comprovam que o audiodescri-
tor enquanto tradutor não consegue ser neutro e 
de alguma forma imprimirá sua interpretação na-
quilo que descreve. Essa incapacidade, por sua 
vez, interferirá na interpretação do público e na 
construção da história. Destacam-se aqui os da-
dos sobre a referenciação e a adjetivação, que não 
conseguem se desvincular da subjetividade do au-
diodescritor, e também os dados relacionados à 
ausência de descrição, que não deixa de ser uma 
escolha do audiodescritor sobre o que é relevante 
para a cena. 

A opção por não descrever a situação da perna 
do ladrão (que estava já em estado de putrefação) 
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irá de alguma forma interferir na compreensão e 
interpretação da cena seguinte, na qual ele vai em 
direção à grade que separa o manicômio e, portan-
to, um local de confinamento dos cegos, do lado de 
fora, onde estão os guardas que não estão cegos e 
receiam um contágio. Entretanto, o objetivo aqui 
não é avaliar se essas escolhas são ou não acerta-
das, mas problematizar o fato de que são escolhas 
e que poderiam ser diferentes a depender da inter-
pretação do audiodescritor. 

Por esse motivo, acredita-se que é de extrema 
importância que a AD continue a ser estudada den-
tro dos estudos da tradução e que o processo tra-
dutório seja levado em consideração em qualquer 
pesquisa sobre o tema. Como foi possível observar 
na análise acima exposta, o audiodescritor preci-
sa fazer uma série de escolhas que inevitavelmente 
irão interferir no produto final ao qual o público da 
AD terá acesso. 

3.2. A dublagem do filme Ensaio sobre a ce-
gueira (2008)

Para a análise da dublagem, utilizou-se a legenda 
em inglês e em português como material de apoio. 
Sabe-se que cada modalidade de TAV tem suas ca-
racterísticas, e aqui pretende-se realizar um estudo 
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das características da dublagem, não da legenda-
gem. A legenda, portanto, funcionou apenas como re-
curso para o estudo da dublagem, uma vez que, nessa 
modalidade de TAV, apaga-se o texto “original”.

Retomando Chaume (2007), seis elementos de-
vem ser observados no momento da elaboração 
desse recurso: 1) o respeito à articulação da boca e 
aos movimentos do corpo; 2) a escrita de diálogos 
verossímeis e realistas, que estejam de acordo com 
o registro oral da língua de chegada; 3) a coerência 
entre o que é ouvido e o que é visto; 4) a fidelidade 
ao texto de partida; 5) as convenções técnicas e 6) 
a performance e dramatização dos diálogos.

O mais questionável desses elementos talvez seja 
o número quatro. Ao propor fidelidade ao texto de 
partida, o autor a entende em termos do conteúdo, 
forma, função e efeito que o texto de partida venha 
a provocar no espectador. Nesse sentido, pode-se 
entender que a fidelidade defendida pelo autor está 
mais relacionada com proporcionar ao público da 
versão dublada uma experiência semelhante a do 
público da versão original, entendendo que, para 
isso, é necessário haver coesão e coerência dentro 
do sistema linguístico, semiótico e cultural do tex-
to de chegada. 



99

Audiodescrição e dublagem no filme Ensaio sobre a Cegueira

O autor destaca a fidelidade ao texto de parti-
da dentre os elementos a serem observados na ela-
boração da dublagem, porque essa modalidade de 
TAV envolve uma série de profissionais (nem todos 
com conhecimento da língua estrangeira original 
do filme). Muitas vezes, o tradutor é responsável 
apenas pela tradução, e seu trabalho não contempla 
os demais elementos característicos da dublagem, 
como a verossimilhança dos diálogos e a sincro-
nia, tarefas a serem realizadas por outros profissio-
naisque nem sempre conhecem a língua estrangei-
ra. Como explicam Diaz-Cintas e Orero (2010, p. 
443): “uma tradução bruta é feita pelo tradutor, que 
conhece a língua de partida, e depois a encaminha 
ao adaptador ou diretor de dublagem, responsável 
por sincronizar a tradução com as deixas visuais e 
auditivas do original”.

Nessa perspectiva, entende-se que a proposta do 
autor é válida, pois não compreende  a fidelidade 
em termos de uma tradução literal, mas preocupada 
com o fato de que, em meio ao processo de dubla-
gem, o texto original termine em segundo plano, o 
que também não é o ideal. Desse modo, entende-se 
a fidelidade como um equilíbrio entre o texto de 
partida e o texto de chegada, no qual o primeiro 
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não seja esquecido e o segundo respeite o sistema 
linguístico, semiótico e cultural do público.

Dilma Machado (2015) explica que no Brasil, 
diferentemente do que acontece na Europa, o tra-
dutor é também responsável por escrever os diálo-
gos, ou seja, adaptar o texto traduzido, embora não 
seja pago para isso. Se, por um lado, o tradutor para 
dublagem no Brasil trabalhe mais e não receba re-
muneração equivalente a esse trabalho, a qualida-
de da tradução e da dublagem como um todo aca-
ba sendo superior, pois a tradução final contemplará 
não apenas os elementos linguísticos, mas também a 
coesão e coerência interna do produto audiovisual e a 
verossimilhança dos diálogos na língua de chegada. 

A respeito da dublagem aqui analisada, perce-
be-se que houve uma preocupação em respeitar a 
articulação da boca, especialmente na cena em que 
a moça dos óculos escuros, já cega, é conduzida 
para fora do hotel onde estava e, no elevador, es-
tando assustada e coberta apenas por seu casaco, 
um homem move os lábios, dizendo alguma coisa. 
No áudio original, sua fala é apagada, razão pela 
qual não é oferecida legenda. Contudo, a dublagem 
não poderia deixá-la sem tradução, pois, como há o 
apagamento do áudio original, não há como o pú-
blico saber que a fala original é inaudível. Por isso, 
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em uma tentativa de leitura labial, chega-se à con-
clusão de que suas palavras são “I don’t believe 
it”, o que é traduzido pela dublagem como “Eu não 
acredito” (16min58s). 

O segundo elemento, adequação ao registro oral 
da língua de chegada, é o mais evidente na análise 
da dublagem, principalmente quando comparada 
à legenda, que adota o registro escrito da língua. 
Logo no começo, quando o primeiro cego não con-
segue mais conduzir o veículo, visto que acaba de 
ser acometido pela cegueira, os demais motoristas 
se zangam e um deles diz “come on”. A legenda 
traduz essa fala como “mexa-se”, o que não soa-
ria natural no registro oral da língua portuguesa 
do Brasil. Por isso, a dublagem optou por tradu-
zir como “sai da frente” e “sai daí, seu maluco” 
(1min40s). 

Outro exemplo ocorre na cena em que o ladrão 
se oferece para ajudar o primeiro cego e tenta acal-
má-lo, dizendo “And we’ll have you home in no 
time. Okay? Any questions?”. A legenda traduz 
como “E logo estará em casa. Perguntas?”, ao pas-
so que a dublagem, buscando uma aproximação 
com o registro oral da língua, traduz como “E va-
mos chegar na sua casa logo, tá bom? / Tá bom. 
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/ Alguma pergunta?” (3min10s). Aqui, observa-se 
que a dublagem acrescenta uma fala que a legen-
da não traduz (Tá bom). Contudo, no áudio origi-
nal, o personagem murmura algo, sinalizando que 
está ‘okay’. Se, por um lado, a legenda não precisa 
traduzir essa fala, uma vez que a aquiescência do 
personagem pode ser subentendida pela imagem e 
a legenda deve evitar a redundância semiótica, a 
dublagem não pode deixar de traduzir quando há 
movimento labial, mesmo que inaudível.

Conforme mencionado, a adequação ao regis-
tro oral da língua de chegada é o elemento que 
mais se destaca na análise, em especial pelas esco-
lhas de tradução. Ao chegar ao apartamento onde o 
primeiro cego mora, o ladrão comenta “nice place” 
(5min40s). Observa-se que a legenda opta por uma 
tradução mais literal e traduz a fala como “belo lu-
gar”. A dublagem, por outro lado, tenta adequar a 
fala original ao registro oral e informal da língua 
de chegada e propõe a tradução “belo apê, hein!” 
Da mesma forma, quando a esposa leva o primei-
ro cego para uma consulta com o oftalmologista, a 
mãe do menino estrábico protesta, pois o primeiro 
cego, que chegou depois, é atendido antes do filho 
delae diz “this is a total disrespect” (8min26s). A 
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legenda mantém uma proximidade com o original 
e traduz como “é uma falta de respeito”. A dubla-
gem, por sua vez, traduz a fala como “isso é um 
absurdo”, uma opção mais próxima do registro oral 
e informal da língua portuguesa do Brasil. 

De modo geral, a dublagem mantém uma coe-
rência entre o que é ouvido e o que é visto. Contu-
do, na cena em que novos cegos são levados para 
a quarentena e um deles se perde do grupo e aca-
ba indo na direção contrária à entrada do manicô-
mio, a televisão pela qual as regras de convivên-
cia do manicômio são anunciadas é focalizada no 
momento em que se anunciava a regra número 12, 
“Number 12: Anyone attempting to leave the pre-
mises will be fiercely corrected” (42min54s). Essa 
cena já anuncia que o homem que se afasta do gru-
po será punido, pois caminha na direção da saída e 
não da entrada do prédio. Na sequência, ele é ba-
leado por um dos guardas. 

A tradução proposta pela legenda é “úmero 12: 
Quem tentar sair do prédio será punido”. A solução 
proposta pela dublagem, por sua vez, é “Número 
12: Todos devem estar atentos aos seus pertences”. 
Nesse exemplo, observa-se que existe uma relação 
entre a regra anunciada e a sequência da cena, de 
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modo que a tradução da dublagem, ao não respeitar 
essa relação, quebra a coerência interna da cena e o 
que Chaume entende como fidelidade ao texto de 
partida. 

Entretanto, na dublagem, há o apagamento do 
original e a tradução proposta não causa estranha-
mento, pois a orientação “todos devem estar atentos 
aos seus pertences” é comum em ambientes onde há 
aglomeração de pessoas, como o da cena. Nesse tre-
cho, porém, é possível discutir se há ou não fidelida-
de ao texto de partida, uma vez que há relação entre 
a orientação original e a sequência narrativa, o que 
se perde na tradução proposta para a dublagem. Nes-
se caso, é possível que essa escolha tenha partido do 
diretor de dublagem ou outro profissional envolvi-
do no processo de pós-tradução, por avaliar que a 
orientação “todos devem estar atentos aos seus per-
tences” seja mais adequada a esse tipo de situação. 
Não há dúvida, porém, de que a tradução altera o 
significado da cena e interfere na sua interpretação.

Figura 16 - cena do filme 
(42min54s) o alto-falante 
anuncia as regras de con-
vivência da quarentena
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A respeito das convenções técnicas, observa-se o 
apagamento dos diálogos da versão original para a 
inserção dos diálogos da versão dublada, cujo vo-
lume, de fato, é mais alto que o do original, como 
propõe Chaume (2007), e sem a presença de ruídos 
e interferências que prejudiquem a compreensão so-
nora. Da mesma forma, a performance e dramati-
zação dos diálogos da versão dublada foram garan-
tidas, fazendo parte do elenco de dublagem apenas 
atores credenciados, com destaque para Alice Bra-
ga, atriz brasileira que interpreta a moça dos óculos 
escuros e que dubla seu próprio personagem.

Uma característica da dublagem que chamou a 
atenção foi o fato de o locutor do rádio que trazia 
as últimas notícias da “cegueira branca” falar portu-
guês com pronúncia europeia (37min52s). O curioso 
é que, no original, o locutor também fala português 
com sotaque europeu, mesmo quando os persona-
gens dialogam em inglês. Acredita-se que seria uma 
forma de homenagear o escritor português José Sa-
ramago, autor do livro no qual o filme é baseado. 

Figura 17 - cena do filme 
(37min52s) – o homem 
da venda preta ouve o 
rádio, cujo locutor fala 
em português com pro-
núncia europeia
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De modo geral, a tradução para dublagem ofe-
recida pelo DVD do filme é muito boa e respeita 
os seis elementos enumerados por Chaume (2007), 
com destaque especial para a verossimilhança dos 
diálogos. Como é possível observar na tabela abai-
xo, a dublagem sempre opta por uma tradução mais 
próxima do registro oral do português brasileiro, 
em contraposição à legenda, que opta por uma tra-
dução mais próxima do original. 

Tempo Inglês Legenda Dublagem
1’40’’ Come on Mexa-se Sai da frente

Sai daí, seu 
maluco

3’10’’ And we’ll 
have you 
home in no 
time. Okay? 
Any ques-
tions?

E logo es-
tará em casa. 
Perguntas?

- E vamos 
chegar na sua casa 
logo, tá bom?

-Tá bom.

- Alguma per-
gunta?

5’40’’ Nice place Belo lugar Belo apê, hein!
8’26’’ This 

is a total 
disrespect

É uma falta 
de respeito

Isso é um ab-
surdo

Tabela 1: comparação inglês – legenda – dublagem.  
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Entre os demais elementos (o respeito à articu-
lação da boca e aos movimentos do corpo, a coe-
rência entre o que é ouvido e o que é visto, a fide-
lidade ao texto de partida, as convenções técnicas 
e a performance e dramatização dos diálogos), ob-
serva-se que todos foram respeitados, o que resulta 
na sensação de que os atores estão, de fato, falan-
do português brasileiro, que é o objetivo final da 
dublagem. Conforme definem Díaz-Cintas e Orero 
(2010, p. 442) que a dublagem

[...]  envolve substituir a trilha sonora que con-
tém o diálogo original dos atores por uma na 
língua de chegada, que reproduza a mensagem 
original, garantindo que o som da língua de 
chegada e o movimento labial dos atores este-
jam sincronizados de tal forma que o público 
alvo seja levado a acreditar que os atores na tela 
estejam de fato falando sua língua. 28

Nesse sentido, a dublagem oferecida pelo DVD 
do filme é considerada uma boa dublagem, uma 
vez que cumpre não só com o uso os padrões téc-
nicos, mas também o objetivo último dessa moda-
lidade de TAV. 

28 “It involves replacing the original soundtrack containing the actors’ 
dialogue with a TL recording that reproduces the original message, 
ensuring that the TL sounds and the actors’ lip movements are synchro-
nized in such a way that target viewers are led to believe that the actors 
on screen are actually speaking their languages”



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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A análise da AD do filme permitiu concluir que 
o audiodescritor, em seu papel de intérprete do fil-
me, nunca será neutro nem imparcial, como reco-
mendam alguns manuais de AD, o que se revela em 
suas decisões tradutórias. A escolha dos referentes 
e termos de adjetivação, bem como dos elementos 
relevantes a serem audiodescritos, uma vez que a 
AD impõe uma limitação de tempo a ser respeitada 
(deve ser inserida no intervalo dos diálogos), o que 
impossibilita a descrição detalhada, reflete a per-
cepção do filme por parte do audiodescritor.

Nesse sentido, entende-se que a AD, enquan-
to transposição intersemiótica de um sistema vi-
sual para um sistema verbal, precisa ser estudada 
na perspectiva dos estudos da tradução. Embora 
alguns teóricos ainda argumentem não se tratar 
propriamente de uma tradução, por não envolver 
transposição entre línguas diferentes, desde Jakob-
son (1959) muitos autores têm defendido a expan-
são do conceito de tradução, para incluir outras 
realidades tradutórias, como a TAV, que surgiu no 
começo do século XX, sugerindo que o entendi-
mento limitado da tradução como exclusivamente 
transposição interlingual está ultrapassado. 
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Em relação à dublagem, a pesquisa bibliográfi-
ca indicou que ainda há poucos estudos no Brasil 
sobre a tradução para a dublagem, sendo a maio-
ria dos estudos sobre o tema voltada para a pesquisa 
de seus elementos técnicos e históricos, e não sobre 
suas características tradutórias, que mais interessam 
ao presente estudo. A análise, por sua vez, possibi-
litou perceber que há preocupação em oferecer uma 
tradução mais próxima da modalidade oral da língua 
portuguesa, o que se evidencia na comparação da du-
blagem com a legenda, mais próxima do registro es-
crito da língua. 

Quando colocadas lado a lado, original, dubla-
gem e legenda, fica notória a relação que ambas as 
modalidades de tradução estabelecem com o origi-
nal. Ao passo que a legenda propõe uma tradução 
mais próxima do original, a dublagem se preocupa 
em oferecer uma solução mais próxima do registro 
oral da língua portuguesa, de modo a tornar o dis-
curso traduzido verossímil na língua de chegada.

Diante disso, conclui-se que a legenda se propõe 
a uma fidelidade para com a língua de partida (o 
que pode ser justificado pela presença do discurso 
original, que não se apaga), enquanto a dublagem 
pretende fidelidade à língua de chegada. Isso impli-
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ca uma tradução mais literal da legenda e soluções 
mais ‘livres’ da tradução para a dublagem, o que 
provoca a crítica de muitos espectadores que, ape-
sar de não estudarem a fundo questões referentes à 
tradução e à TAV, trazem consigo a cultura predo-
minante de que a tradução deve ser fiel ao texto de 
partida, tomando a ideia de fidelidade como algo 
que resgate o sentido literal, geralmente diciona-
rizado, das palavras. É curioso notar ainda as con-
cepções que parecem definir cada modalidade, ou 
seja, a AD como algo que se pretende neutro, em 
oposição à dublagem, que se pretende autêntica na 
língua de chegada.

Cabe destacar também que tanto a AD quanto 
a dublagem respeitam os parâmetros técnicos es-
tabelecidos pelos autores selecionados para o pre-
sente estudo, o que reflete a qualidade de ambas as 
modalidades de TAV no filme. Embora a prática da 
AD seja recente no país, percebe-se que o trabalho 
realizado por algumas empresas, como a Midiace, 
responsável pela AD do filme aqui analisado, é sé-
rio e preocupado com a acessibilidade do público 
com deficiência visual. 

Por último, é importante ressaltar que a adap-
tação cinematográfica, entendida aqui como uma 
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forma de tradução intersemiótica, por consistir na 
transposição de um texto do sistema verbal (no 
caso, um romance) para um texto audiovisual (no 
caso, um filme), também traz consigo o pré-con-
ceito de que deve fidelidade ao “original” e nor-
malmente é avaliada em relação a esse, tal como a 
dublagem, muitas vezes vista com maus olhos no 
Brasil. Isso comprova que o conceito tradicional 
de tradução e fidelidade está arraigado na cultura 
nacional, o que justifica a importância de pesquisas 
cujo propósito é problematizar a questão da fideli-
dade e desconstruir esse conceito de tradução. 
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