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RESUMO 

O presente trabalho apresenta um roteiro de audiodescrição de um dos grandes 

ballets já apresentados na história da dança, Giselle, tendo como objetivo a inserção 

no mundo artístico da dança de pessoas cegas ou com baixa visão. O trabalho 

apresenta a história da dança e do ballet clássico na humanidade e retrata a 

introdução da audiodescrição no Brasil e no mundo como ferramenta de 

acessibilidade, provendo assim, a inclusão social e cultural de pessoas com 

deficiência visual. Audiodescrever dança é um desafio por ser um elemento 

totalmente visual. Este estudo utiliza como material de pesquisa a análise do 

movimento de Rudolf Laban e as diretrizes para audiodescrever a dança de Jorge 

Rein, além da utilização do Guia Para Produções Audiovisuais Acessíveis, do 

Ministério da Cultura, como instrumento de orientação para elaborar o roteiro da 

audiodescrição. 

 

Palavras-chave: Audiodescrição; Acessibilidade; Dança; Ballet Clássico; Deficiência 

Visual. 

  



ABSTRACT 

This work provides an audio description script of one of the greatest ballets already 

performed in the history of dance, Giselle. The aim of this work is to introduce blind 

people or partially sighted people in the world of dance. The history of dance and 

classical ballet is presented in this work, as well as the introduction of audio 

description in Brazil and around the world, as a tool of accessibility, promoting social 

and cultural inclusion for the visually impaired. Audio description for dance is a 

challenge because it is totally visual. This study uses as sources of research the 

Laban Movement Analysis language and the guidelines of audio description for 

dance by Jorge Rein. For this research, the Guia Para Produções Audiovisuais 

Acessíveis, by the Ministry of Culture, was also used as a tool of guidance to 

produce the audio description script. 

 

Keywords: Audio Description; Accessibility; Dance; Classical Ballet; Visual 

Impairment.   
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INTRODUÇÃO 

  

 Dançar é o ato e a arte de mover-se ritmicamente, é o conjunto de 

movimentos contínuos do corpo que podem ser acompanhados de música, ou não. 

A dança surge nos primórdios da humanidade, onde o ser humano já se utilizava da 

movimentação ritmada do corpo para se expressar e se comunicar, através de 

gestos e mímicas. Os primeiros registros da dança na história aparecem no período 

Paleolítico, quando os povos se utilizavam da dança para cultos e rituais. 

 “A dança torna visível o invisível”, segundo Paul Klee mencionado em Dançar 

a Vida por Roger Garaudy (1976, p. 22), contudo, nem todos possuem o sentido 

visual, seja por motivos fisiológicos ou neurológicos. Portanto, a pessoa com 

deficiência visual pode ser prejudicada e até mesmo excluída da arte da dança. Para 

que isso não aconteça, o Brasil conta com leis e decretos que asseguram a inclusão 

e a igualdade social e cultural das pessoas com deficiência, como a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, de nº 13146/15. A Lei garante a acessibilidade 

em qualquer local e também defende o direito dessas pessoas à cultura, cultivando 

a acessibilidade cultural, como também é possível observar na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos da ONU (1948), que em seu artigo 27 prevê que todo ser 

humano tem direito de participar da vida cultural da comunidade, o mesmo se 

confirma no artigo 30 da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(2008). 

 A audiodescrição é a tradução audiovisual de natureza intersemiótica que 

descreve elementos visuais, como pinturas, filmes, teatro, e dança, entre outros. É 

uma tecnologia assistiva que promove a acessibilidade para pessoas cegas e de 

baixa visão, mas pode abranger um número maior de pessoas, pois também auxilia 

idosos e pessoas que possuem atraso cognitivo, assim como pessoas com 

limitações visuais provisórias. Foi inserida oficialmente no Brasil em 2003 e, desde 

então, a área tem crescido no país, com o esforço de profissionais audiodescritores 

e de pesquisas acadêmicas, tendo também o apoio de leis e decretos que 

impulsionam a utilização da audiodescrição, permitindo que pessoas com deficiência 

visual tenham uma vida empoderada e igualitária.  
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 Aos cinco anos de idade tive meu primeiro contado com a dança através do 

ballet clássico, me apaixonei e desde então, nunca mais abandonei este universo 

artístico. Aos onze anos de idade comecei a participar de competições nacionais 

pelo Corpo de Baile da Escola de Dança Noara Beltrami. Estive competindo em São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás, Brasília e também em Joinville – Santa Catarina. 

Ganhei muitos prêmios, mas também perdi muitos, e essa trajetória modelou a 

bailarina de ballet clássico, contemporâneo e de jazz que sou hoje, além da 

oportunidade indescritível de ensinar crianças como dançar e se apaixonar pelo 

ballet clássico.  

 Como sempre estive inserida no âmbito cultural proporcionado pela dança no 

país, posso dizer que só vi um evento de dança oferecer audiodescrição e tradução 

em Língua de Sinais Brasileira. O que me surpreendeu é que, nesse único evento, 

as tecnologias assistivas não tiveram utilidade de fato, pois não havia público com 

deficiência. Esse episódio ocorreu em 2016 e desde então o tema começou a me 

interessar cada vez mais, resultando neste trabalho de conclusão de curso em 

Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação pela 

Universidade de Brasília. 

 A dança é para todos, portanto, audiodescrever dança é uma das formas 

possíveis de a arte ser alcançada pelas pessoas com deficiência visual, porém, essa 

ramificação da audiodescrição ainda não possui muitas pesquisas e estudos no 

país, portanto, o presente trabalho espera contribuir, mesmo que de forma pequena, 

com a visibilidade da importância de audiodescrever dança, para que a inclusão 

sociocultural seja atingida.  

 O objetivo deste trabalho, além de contribuir para a visibilidade da 

audiodescrição na dança, não apenas na área acadêmica e profissional, mas 

também na área de produções culturais, é propor um roteiro de audiodescrição do 

Ballet de Repertório Giselle. 

 O trabalho divide-se em três capítulos, o primeiro capítulo se dispõe em 

contextualizar o histórico da dança no mundo, também aprofunda o histórico do 

ballet clássico, do seu surgimento até os dias de hoje. Dentro da história do ballet 

clássico, é narrado o resumo do enredo de Giselle, ballet esse que teve grande 

importância para o ballet clássico e que é objeto de estudo para este trabalho. 
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 O segundo capítulo apresenta o que é acessibilidade, quais barreiras ela 

pode desconstruir na sociedade e o histórico do seu surgimento, como também as 

leis e os decretos existentes no país que abraçam a acessibilidade. A 

audiodescrição tem seu histórico abordado no segundo tópico do capítulo e, mais 

uma vez, é apresentado informações legislativas sobre a audiodescrição no país; já 

o terceiro tópico casa a audiodescrição com a dança e apresenta, além do contexto 

histórico, o Estudo da Análise do Movimento de Rudolf Laban (1978), que analisa e 

descreve os movimentos do corpo humano. Esse estudo sobre os movimentos do 

corpo aplicados à dança é um auxílio para as possibilidades de audiodescrever 

dança e alguns audiodescritores já se utilizam desse método de análise. Também no 

segundo capítulo são apresentadas as diretrizes de Jorge Rein (2011) de como 

audiodescrever dança com qualidade.  

 O terceiro e último capítulo apresenta a metodologia e o processo de 

elaboração do roteiro da audiodescrição do ballet Giselle, respeitando os estudos de 

Rudolf Laban, as diretrizes de Jorge Rein e as orientações do Guia Para Produções 

Audiovisuais Acessíveis. 
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1 – A DANÇA 

 

 O homem aprende a se movimentar, antes mesmo de aprender a falar, a fim 

de satisfazer suas vontades e necessidades. A comunicação através de gestos e 

mímicas é uma das manifestações mais antigas da história do ser humano e foi 

através desses movimentos corporais, com sequências repetitivas e de forma 

rítmica, que surge na humanidade a arte da dança. De acordo com Caminada (1999, 

p. 22), a dança surgiu para que as emoções particulares fossem expressas, e se 

manifesta através de movimentos que imitam as forças da natureza. Conforme 

Garaudy (1976, p. 19), a dança humaniza a natureza em ritmos voluntários.  

 A dança teve seu início através de movimentos naturalistas, manifestada pelo 

homem, que via na natureza poder, força e equilíbrio. A imitação das forças da 

natureza traz a ideia de que o ser humano pode se conectar com elas e tomar posse 

dessa energia e poder. Inicialmente, o ser humano repetia movimentos e gestos 

desordenados, porém sincronizados, e aqui se acredita surgir a primeira técnica de 

dança desenvolvida pelo homem. Com o tempo, essas movimentações foram se 

aperfeiçoando e ganhando novos gestos, transformando-se em dança.  

 Os animais também se movimentam e dançam, muitas espécies, inclusive, 

utilizam-se da dança para acasalar-se, como a libélula, cujo macho dança para 

chamar a atenção da fêmea. Essas movimentações também inspiraram o ser 

humano em sua dança e mais uma vez se pode perceber a imitação do humano em 

relação à natureza. A diferença entre a dança do animal e a do ser humano é que o 

homem a faz com consciência, elevando a dança a um estado de arte. 

Os animais fazem uma escolha instintiva de qual esforço manifestar 

em resposta ao seu impulso inato para assegurar sua vida individual 

e racial. A seleção que o homem faz das suas sequências de esforço 

não mais parece ser totalmente inconsciente; ele tem a capacidade 

de coordenar uma gama de possibilidades de esforço vastamente 

maior do que a de qualquer outro animal e esta gama ultrapassa as 

necessidades da mera sobrevivência (LABAN, 1978, p. 39-40). 

 A primeira manifestação de dança da qual se tem registro está presente no 

Período Paleolítico Inferior, cerca de 1.000.000 de anos A.C, e nesse período se 

pode perceber que a relação do homem com a dança não é apenas vivida entre 
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homem-natureza, mas também entre o homem-homem. A dança humaniza a 

natureza e institui o ser comunidade, pois “desde a origem das sociedades, é pelas 

danças e pelos cantos que o homem se afirma como membro de uma comunidade 

que o transcende” (GARAUDY, 1976, p. 19). Nesse contexto histórico, o homem 

dançava em forma circular, mas sem manter contato com outras pessoas, e também 

se destacam as danças animais e serpentinas.  

 O Período Mesolítico acrescentou às danças animais e circulares as festas 

fálicas, do culto ao falo; essas danças eram eróticas e praticadas apenas pelos 

homens. A agricultura também recebeu nesse período sua dança primitiva, danças 

naturalistas que faziam parte de rituais, rituais esses que deram espaço para o 

feminino na dança. O uso de máscaras e a dança de pares, porém sem contato, 

também se iniciaram nesse período histórico. 

 Com a evolução do homem, sua cultura também passa por transformações e 

chega ao Período Neolítico, cerca de 1.000 anos A.C, com danças de tribos, de 

pares, de rituais e religiosos. Destaca-se nesse período a cultura campesina, que 

introduziu a dança ao galanteio e a sensualidade. Já a cultura senhorial instigou o 

nascimento da dança do ventre, dança que inicialmente fazia parte dos ritos de 

fecundidade e que existe até os dias de hoje. Segundo Garaudy (1976, p. 13), “os 

homens dançaram todos os momentos solenes de sua existência: a guerra e a paz, 

o casamento e os funerais, a semeadura e a colheita”. 

 Com o passar dos anos, o homem transforma a dança em um espetáculo, ou 

seja, em trabalho estético que se comunica entre o artista e o espectador. “A dança 

que sempre falou do amor, da luta, da morte e das coisas depois da morte, 

degenerou, então, num academicismo e num virtuosismo sem nenhum significado 

humano”, como critica Roger Garaudy (1976, p.27). Uma dessas danças é o ballet 

clássico, que terá seu contexto histórico aprofundado no próximo tópico, a fim de 

auxiliar o estudo desse trabalho. 
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1.1 – O Ballet Clássico 

 

Durante o século XV, no berço cultural renascentista, na Itália, era costume 

que a corte celebrasse e se divertisse através das artes, novo símbolo de riqueza e 

poder. Catarina de Medicis foi uma das principais propagadoras do que se 

denominaria ballet, pois, quando se mudou para a França a fim de casar-se com o 

duque de Orleans, futuro rei Henrique II da França, levou consigo um grupo de 

dançarinos e músicos, inclusive seu violinista e coreógrafo Baldassari de Belglojoso, 

que viria a ter o nome francês Balthazar de Beaujoyeux, responsável por inúmeros 

espetáculos na corte francesa. O mesmo define o ballet como “uma combinação 

geométrica de várias pessoas dançando juntas”, conforme citado por Garaudy 

(1976, p. 31).  

O primeiro ballet a ser apresentado com essa denominação foi o Ballet 

comique de la Reine, em 1581, coreografado por Balthazar de Beaujoyeux e 

assistido por mais de dez mil convidados, por ocasião de um casamento da corte. 

Sendo assim, o gênero Ballets de Cour tem o seu início na França. Nesse gênero, 

as coreografias eram apresentadas em salões da corte e interpretadas pelos nobres 

que pertenciam à corte, inclusive reis e rainhas. Por consequência, a falta de 

habilidade e técnica de alguns dos seus participantes começou a ser perceptível e, 

em 1588, Jehan Tabourot, um clérigo, escreveu Orchésographie, um tratado em 

defesa da dança, para que todas as pessoas pudessem praticá-la. E é também 

nessa notável obra que Tabourot define posições importantíssimas do ballet 

utilizadas até hoje. 

Com o passar dos anos, o ballet da corte ganhou outros gêneros e 

intervenções de outros países, como da Espanha, Itália e Inglaterra. Exemplificando 

um novo gênero que de fato foi de grande importância para a história do ballet, o 

Ballet à entrée surgiu para que bailarinos profissionais substituíssem a corte em 

papéis de grande evidência, como em coreografias solo. Para esse ballet, as 

cenografias e figurinos eram grandiosos, comparados aos utilizados nas Óperas. 

Outra modificação de grande valia foi a necessidade de agradar um novo público, 

enquanto que o Ballet de Cour era unicamente voltado para o público nobre, como 
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forma de lisonjeá-lo. Dessa maneira, o ballet se aproxima cada vez mais da arte e 

vai se desvinculando do amadorismo. 

O ballet foi profissionalizado pelo rei Luís XIV, quem foi um dos maiores 

bailarinos de sua época. O monarca teve seu reinado marcado por modificações no 

ballet. Participou de 26 ballets e ganhou o próprio enredo no Ballet de la Nuit, em 

1653. Seu personagem era o Rei do Sol, já que, desde seu nascimento, Luís XIV foi 

denominado como “O Sol nascente da Gália”. Em 1661, foi criada a Académie 

Royale de la Danse e, com o apoio de Jean-Baptiste Lully, compositor e amigo de 

Luís XIV, o ballet passou por transformações musicais, criando um novo gênero 

chamado ópera-ballet.  

Posteriormente, Lully se tornou diretor da recém-criada Académie Royale de 

Musique, conhecida nos dias de hoje como Ópera de Paris. Juntamente com o 

bailarino Pierre Beauchamps, a academia sistematizou o ensino do ballet, com 

técnicas rígidas de posicionamento do corpo que Beauchamps extraiu da obra de 

Jehan Tabourot. Também foi através de Pierre Beauchamps que o ballet tem até 

hoje seus passos codificados; o ballet clássico se utiliza de uma linguagem 

universal, onde todos os bailarinos em qualquer parte do mundo compreendem 

exatamente cada passo, já que os nomes dos passos são os mesmos e recebeu sua 

nomeação na língua francesa.  

Com a criação da nova academia de dança, a popularidade do ballet da corte 

cresceu, e os nobres salões já não eram confortáveis para a grande quantidade de 

público. O uso do teatro foi inevitável. A forma do palco italiano, em que o público 

permaneceria apenas à frente dos bailarinos e não ao redor, como era realizado 

antes, contribuiu para a evolução técnica do ballet; os bailarinos não poderiam 

permanecer de lado para plateia, então permaneciam en dehor, ou seja, de frente 

para o público, e seus movimentos, principalmente dos pés, joelhos e quadril, 

precisavam estar para fora, abertos. Abaixo, exemplos de palco italiano. 
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Figura 1: Palco italiano. Fonte: < http://slideplayer.com.br/slide/1433724/ > 

 

Após um século de existência, o ballet se torna clássico, pois já fazia parte de 

uma tradição. Garaudy (1976, p. 32) acredita que: 

Do século XVII até nossos dias, a dança clássica só se tornou viva 

pelos seus hereges, aqueles que lhe quiseram dar uma significação 

humana, utilizando o virtuosismo técnico apenas como um meio para 

expressar, através da linguagem da dança, experiências humanas 

tão grandes quanto aquelas que Michelangelo, Shakespeare ou 

Beethoven expressaram através da linguagem de suas artes. 

 O ballet clássico aos poucos, com a ajuda de pessoas que realmente se 

importavam com a dança, foi deixando de ser apenas espetáculo e se humanizando, 

se transformando em arte. O gênero ballet d’action tem grande importância neste 

quesito e será aprofundado a seguir. 

 

1.2 – Ballet de Repertório: Giselle 

 

Jean Georges Noverre foi um dos grandes responsáveis pela formação do 

ballet atual. Suas ideias foram publicadas pela primeira vez em 1760, em seu livro 

Lettres sur la danse et sur le ballet. Noverre quis aproximar o ballet da arte da 

http://slideplayer.com.br/slide/1433724/
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natureza, humanizá-lo, como tantas outras danças. Para Caminada (1999, p. 126), 

“o drama de ação de Noverre exigiu trama, lógica e conexão; era uma obra de arte 

conjunta, onde se relacionavam a dança, a poesia, a música e a decoração, na 

procura de um efeito de unidade”.  

Noverre acreditava que o bailado deveria ter sentido, um significado. Cada 

movimentação ou respiração de um ator ou bailarino deveria expressar algo, uma 

entrega. O enredo deveria estar altamente ligado à dança e à música, o movimento 

e ação do corpo sempre em conjunto. Além disso, era de importância que o ballet 

fosse dividido em atos e cenas, com personagens firmes e presentes nas cenas. 

Deste modo, nasce um novo gênero dentro do ballet clássico, gênero esse que 

ganhou espaço e que perdura até os dias atuais, o Ballet d’action, ou Ballet de 

Repertório. 

O ballet d’action intitulado La fille mall gardée marca o período pré-romântico 

da história da dança. Apresentando as condições cênicas de Noverre, o coreógrafo 

Dauberval exibe em 1789 uma história que demonstra os ideais da Revolução 

Francesa, com personagens alegres e fortes que encantaram o público. Essa obra 

permanece intacta até os dias de hoje, tendo vários nomes consagrados do ballet 

clássico atual interpretando personagens principais, como Ana Botafogo pelo 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Natalia Osipova e Marianela Nuñez pelo The 

Royal Ballet. 

Depois de receber modificações grandiosas, os anos de ouro do ballet 

clássico finalmente chegaram no século XIX, durante o período Romântico, em que 

a arte estava sendo altamente desenvolvida, inclusive o ballet. 

A idolatria romântica da mulher, não sob sua forma terrestre, mas 

como um sonho por definição inacessível, contribuiu para 

desenvolver, na dança de espetáculo, o gosto da proeza gratuita e 

do maneirismo. Uma tal concepção da dança, não podendo se inserir 

na vida real, foi buscar seus temas nos contos de fadas, 

representados num cenário entre a natureza e o sobrenatural, o 

sonho e o real (GARAUDY, 1976, p. 37).  

Por conseguinte, inspirada no romantismo, em 1832, a bailarina Maria 

Taglioni interpretou La Sylphide, o primeiro ballet romântico. Um drama que mexeu 

com o imaginário do público, em que um ser alado, a sílfide, se apaixona por um 
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mortal, além de trazer inovações para a dança clássica, como o uso de sapatilhas de 

pontas e a versatilidade dos saltos nas coreografias, permitindo que o público visse 

mais os pés da bailarina e dando leveza aos movimentos.  

Entretanto, somente nove anos mais tarde, em 1841, o maior ballet do 

período Romântico, Giselle, tem sua estreia, coreografado pelo principal coreógrafo 

da Ópera de Paris, Jean Coralli, e interpretado pela bailarina Carlota Grisi.  

Equilibrado, inspirado e conciso, “Giselle” passou à história como a 

obra-prima do período, uma feliz elaboração técnica e artisticidade, 

de dramaticidade e lirismo, de dança e de ballet pantomima. Pode-se 

dizer que nenhum outro ballet fascinou tantos bailarinos e plateias 

diferentes no mundo todo (CAMINADA, 1999, p. 140).  

Giselle é uma jovem camponesa alegre que mora em uma aldeia do Reno, na 

Idade Média. Ela é bastante frágil, pois possui uma doença cardíaca. No primeiro ato 

do ballet, Giselle se apaixona por Albrecht, um membro da corte que se disfarça de 

aldeão para enganar a moça e ficar com ela. Enquanto dança com seu par 

romântico e decide se realmente se casará com o jovem, Giselle frequentemente 

sente dores no coração. Por ser doente, todos na aldeia estão sempre cuidando e 

de olho na jovem, inclusive sua mãe e Hilarion, um caçador da aldeia que também é 

apaixonado por Giselle. 

Hilarion, tomado de ciúmes, suspeita do caráter de Albrecht e investiga sobre 

a vida do moço. Logo descobre que na verdade Albrecht é um nobre e que está 

prometido a outra mulher da corte. O caçador decide desmascará-lo em frente a 

toda aldeia, inclusive de Giselle, que entra em profunda fragilidade física e 

emocional e morre nos braços da mãe e ao olhar de todos os camponeses e de 

Albrecht. 

O segundo ato, triste e sombrio, se passa no cemitério, no qual à meia-noite, 

as Willis, jovens que morreram virgens antes de se casarem, saem de seus túmulos 

lideradas pela rainha das Willis, a Myrtha, e se vingam de todos os homens que 

encontram vagando pelo cemitério, os fazendo dançar até a exaustão e a morte. 

Hilarion decide deixar algumas flores ao túmulo de Giselle e acaba tendo o triste 

destino imposto por Myrtha. Albrecht também decide visitar o túmulo da amada e se 

depara com as Willis, mas Giselle, que agora também é uma Willi, o salva da morte 

e juntos dançam até o amanhecer, quando Giselle volta para seu túmulo.  
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O ballet de repertório Giselle marca o início do declínio e uma 

desconcentração do ballet na França, já que os bailarinos da Ópera de Paris 

começaram a expandir suas carreiras internacionalmente. A partir de 1847, o ballet 

tem grandes avanços na Rússia, com ballets de repertório de grande renome como 

O lago dos Cisnes e A Bela Adormecida, com músicas compostas por Tchaikovsky e 

coreografias de Marius Petipá. O ballet clássico é até hoje uma arte viva, que 

conquistou seu espaço encantando multidões através de sua delicadeza, expressão, 

leveza e força. Uma arte dançada que está em conjunto com a música, a 

interpretação e a cenografia.  

 

2 – ACESSIBILIDADE, AUDIODESCRIÇÃO E DANÇA  

2.1 – Acessibilidade  

  

Desde a antiguidade, pessoas com deficiência foram marginalizadas da 

sociedade de maneira infeliz e desrespeitosa, sendo até mesmo impedidas de viver 

e sacrificadas logo ao nascer. O quadro que temos nas últimas décadas é positivo 

em relação aos séculos anteriores: é possível ver a luta e a defesa dos direitos 

humanos voltados a pessoas com deficiência, a conquista de leis e projetos que 

garantem seus direitos e a inserção humanitária e social dessas pessoas. Mas, 

ainda assim, há casos de discriminação e maus tratos perante as mesmas, assim 

como outras dificuldades ocorrentes no cotidiano por falta de locais acessíveis. A 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2008), doravante CDPD, 

diz: 

Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS. 

Pessoas como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, 

contradições e singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, 

que valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia individual, 

pela plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e pela 

igualdade de oportunidades, evidenciando, portanto, que a 

deficiência é apenas mais uma característica da condição humana 

(BRASIL, 2012, p. 15). 
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Portando, é de suma importância reconhecer que as pessoas com deficiência 

precisam ter seus direitos humanos garantidos, como qualquer outra pessoa, bem 

como é importante reconhecer a necessidade de romper as barreiras que as 

impedem de exercer esses direitos. 

 Uma forma de assegurar às pessoas com deficiência a dignidade humana de 

viver bem, com liberdade e independência é implementar a acessibilidade, o fácil 

acesso, a todos os meios sociais. A acessibilidade garantiu seu espaço na história 

em meados da década de 50, quando profissionais de reabilitação denunciam a 

existência de barreiras físicas em meios urbanos, impedindo a locomoção de 

pessoas com deficiência, indo contra a afirmação do Artigo 13, estabelecido na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas 

(1948), doravante DUDH, que protege o direito de todo ser humano se locomover 

livremente. Desde então, o tema tem se desenvolvido por todo o mundo. O Artigo 9 

da CDPD (2008) defende a acessibilidade como um direito e diz que é de 

responsabilidade do Estado a tomada de decisões que assegurem o acesso das 

pessoas com deficiência em qualquer âmbito e meio. 

 A inclusão das pessoas com deficiência nas artes e na cultura se deu através 

de um movimento pela luta da inclusão social por todo o mundo na década de 80. 

De acordo com Romeu Sassaki (2013, p. 12-14), artistas com deficiência 

começaram a expor os seus dons artísticos, primeiramente a um pequeno grupo, 

como familiares e pessoas também com deficiência. Em uma tentativa de se inserir 

verdadeiramente em todos os âmbitos da sociedade, esses artistas em pouco tempo 

se especializaram e aperfeiçoaram suas habilidades tanto como tantos outros 

artistas. A acessibilidade cultural garante o acesso de pessoas com deficiência aos 

ambientes de lazer e cultura, como prevê o Artigo 27 da DUDH (1948): “Todo ser 

humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir 

das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.” Similarmente, 

a CDPD (2008), em seu Artigo 30, atesta a participação na vida cultural e em 

recreação, lazer e esporte das pessoas com deficiência em igualdade com as 

demais pessoas. Segundo a Convenção, o Estado deve tomar, entre outras, as 

seguintes medidas: providenciar o acesso a bens culturais, atividades culturais e 

locais que ofereçam serviços ou eventos culturais de forma acessível, além de 

apoiar e desenvolver oportunidades de criação artística e intelectual para 

enriquecimento pessoal e social de pessoas com deficiência. 
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Romeu Sassaki (2013, p. 14-15) divide a acessibilidade em seis dimensões: 

arquitetônica (desconstrói barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras que 

impeçam a comunicação entre as pessoas), metodológica (sem barreiras que 

impedem o uso da metodologia em sistemas sociais), instrumental (uso de utensílios 

acessíveis), programática (sem barreiras por parte das políticas públicas, legislações 

e normas) e atitudinal (sem preconceitos e discriminações por parte da sociedade). 

Todas essas dimensões podem ser aplicadas à acessibilidade cultural, permitindo a 

inclusão social de pessoas com deficiência no meio cultural.  

A acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade que desejamos ver 

e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana. Se a 

acessibilidade for (ou tiver sido) projetada sob os princípios do 

desenho universal, ela beneficia todas as pessoas, tenham ou não 

qualquer tipo de deficiência (SASSAKI, 2013, p. 15). 

 

 O primeiro passo para o direito da acessibilidade no Brasil foi dado com a Lei 

nº 10.098, sancionada em 2000, e a Lei do mesmo ano, nº 10.048, regulamentada 

pelo Decreto nº 5.296/04, que visam respectivamente: “normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou mobilidade reduzida” (BRASIL, 2000) e o decreto de atendimento prioritário e 

acessível em repartições públicas e em transportes públicos, tal como penalidades 

para aqueles que não cumprirem a Lei (BRASIL, 2000). Em 2008, o Decreto 

Legislativo nº186 aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, assinado em Nova Iorque em 2007 de acordo com os princípios das 

Nações Unidas. O Decreto nº186/08 foi promulgado pelo Decreto nº 6.949 em 2009, 

e assegura, promove e protege a liberdade e os direitos humanos das pessoas com 

deficiência, conforme cita os artigos da CDPD (BRASIL, 2008). 

 A mais recente Lei que promove o direito pelas condições de igualdade é a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de nº 13.143, instituída em 

julho de 2015. Segundo a Lei, o uso da acessibilidade em todos os locais, 

repartições, edificações, transportes, sejam públicos ou privados, tal como o uso de 

tecnologias, sistemas e outros ambitos, garantem a inclusão social da pessoa com 

deficiência (BRASIL, 2015). A mesma Lei promove o direito à cultura, ao esporte, ao 

turismo e ao lazer dessas pessoas, promovendo assim, o apoio à acessibilidade 

cultural: 
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Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao 

turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, sendo-lhe garantido o acesso:  

I - a bens culturais em formato acessível;  

II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades 

culturais e desportivas em formato acessível; e  

III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que 

ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos (BRASIL, 2015). 

 

 Outro ponto que assegura a inclusão social das pessoas com deficiência 

segundo a Lei 13.143/15 é o uso de tecnologia assistiva: 

Art. 3o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

[...] 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: Produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços 

que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à 

participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social (BRASIL2015). 

 

 Podem-se citar alguns exemplos de tecnologias assistivas, que não só 

promovem a inclusão social como a cultural; a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

escrita Braille, sistema de legendagem closed-caption e a audiodescrição, que será 

abordada no próximo tópico. 

 

2.2 – Audiodescrição 

 

 A tradução audiovisual é uma área dos Estudos da Tradução que visa às 

traduções ligadas ao áudio e a visão. Dentro dessa tradução existem modalidades 

tais como: dublagem, legendagem, voice over e a audiodescrição.  

 No Brasil, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 20101, 23,9% da população do país declaram ter alguma deficiência 

física, dessa porcentagem, 18,8% possuem deficiência visual, alcançando 

aproximadamente 36 milhões de pessoas. A fim de garantir a acessibilidade em 

 

1
 Disponível em: < http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-

censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf >. 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficienciareduzido.pdf
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todas as dimensões para as pessoas com deficiências visuais ou que por algum 

motivo, têm acesso restrito aos elementos visuais, a audiodescrição, doravante AD, 

traduz de forma narrativa descritiva elementos visíveis em objetos, pinturas, filmes, 

peças de teatro, espetáculos de dança, ações, locais, características físicas e 

emocionais, entre outros. Além de ser uma modalidade da tradução audiovisual, de 

natureza intersemiótica, ou seja, interpreta signos não verbais em signos verbais, 

também é uma tecnologia assistiva, “recurso ou serviço utilizado para potencializar 

as habilidades da pessoa com deficiência, bem como para proporcionar autonomia, 

empoderamento e para facilitar a inclusão na vida social” (TAVARES, 2013 p. 32), 

possibilitando, assim, a inclusão sociocultural das pessoas cegas e com baixa visão.  

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o 

entendimento das pessoas com deficiência visual em eventos 

culturais, gravados ou ao vivo, como: peças de teatro, programas de 

TV, exposições, mostras, musicais, óperas, desfiles e espetáculos de 

dança; eventos turísticos, esportivos, pedagógicos e científicos tais 

como aulas, seminários, congressos, palestras, feiras e outros, por 

meio de informação sonora. É uma atividade de mediação linguística, 

uma modalidade de tradução intersemiótica, que transforma o visual 

em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura e à 

informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar. 

(MOTTA; ROMEU FILHO, 2010, p. 7).  

 

 O estudo do que viria a ser “audiodescrição” data o ano de 1975, nos Estados 

Unidos, através da dissertação de Mestrado do professor da Universidade de São 

Francisco, Gregory Frazier. A inspiração de Frazier, como relata Marisa Aderaldo 

(2014, p. 40), veio após ter assistido a um filme na televisão com um amigo cego, 

onde foi preciso descrever informações importantes que só eram identificadas pelo 

canal visual. Somente na década de 80, a AD obteve seu marco inicial na peça 

Major Barbara, audiodescrita pelo casal Margaret e Cody Pfanstiehl, que também 

foram os responsáveis pelas primeiras audiodescrições em museus, parques e 

monumentos, utilizando da técnica das fitas cassetes. Em 1982, o casal Pfanstiehl 

audiodescreveu a série de TV americana American Playhouse, televisionada pela 

Public Broadcasting Service (PBS); a AD da série era transmitida simultaneamente 

pelo canal de rádio.   

 Em 1988, graças ao grupo de estudo liderado por Gregory Frazier e o apoio 

da reitoria da Universidade de São Francisco, o cinema recebe o primeiro filme com 

algumas inserções de AD, Tucker: um homem e seu sonho, dirigido por Francis Ford 
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Cappola. Após uma década ganhando espaço e conhecimento no país americano, 

com traduções em peças, óperas, televisão e cinema, a AD ultrapassa barreiras e 

chega à Europa. A peça de teatro Robin Hood em Averham, Inglaterra, foi a primeira 

a ter a tecnologia assistiva e, em 1988, o Theatre Royal em Windsor começa a 

produzir em grande escala peças com AD, como a Stepping Out. A Espanha recebe 

em 1987 a AD do filme O último Tango em Paris realizada pela Organizacion 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), em seguida, o Festival de Cannes, na 

França, em 1989, exibe dois filmes com AD, dando impulso para que no mesmo ano 

os franceses audiodescrevessem seu primeiro filme: Indiana Jones e a Última 

Cruzada. 

 No Brasil, a AD chegou oficialmente em 2003, em um Festival Internacional 

de Filmes sobre Deficiência, que possui o nome “Assim vivemos”, porém, segundo 

Aderaldo e Nunes (2017, p. 29), há registros de experiências de AD no país em 

1999, com filmes audiodescritos para o projeto videonarrado, desenvolvido pela 

pedagoga Maria Cristina Martins, em parceria ao Centro Cultural Louis Braille, em 

Campinas - SP. Outras experiências foram desenvolvidas em 2002 em cinco filmes: 

Documentário Janela da Alma, O incrível exército de Brancaleone, Bicho de sete 

cabeças, O tigre e o dragão e Fuga das galinhas. Em 2005, foram lançados os dois 

primeiros filmes totalmente audiodescritos e comercializados no país, Irmãos de Fé e 

Ensaio sobre a Cegueira.  

 A televisão recebe pela primeira vez em 2008 uma propaganda com recursos 

acessíveis, promovido pela marca Natura; um filme publicitário de 60 segundos 

produzido pela Iguale – Comunicação de Acessibilidade. A propaganda possuía AD 

e closed-caption, com certeza, um grande marco para acessibilidade na Televisão 

Brasileira. Finalizando a série de pioneiros em AD no Brasil, em 2007 a primeira 

peça audiodescrita foi Andaime, com estreia em São Paulo. Na dança, o espetáculo 

Os três Audíveis obteve a tecnologia assistiva em 2008, em Salvador. Desde então, 

alguns trabalhos e pesquisas têm sido realizados no país e são de grande valia e 

contribuição para que, cada dia mais, a AD caminhe para o reconhecimento notório 

de toda a sociedade brasileira.  

 Em junho de 2006, o Ministério de Estado das Comunicações publica a 

portaria de nº 310, que aprova a Norma Complementar nº 01/2006 – “Recursos de 
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acessibilidade, para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos 

serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão” 

(BRASIL, 2006). 

 A portaria de nº 310 define: 

A Áudio-descrição: corresponde a uma locução, em língua 

portuguesa sobreposta ao som original do programa, destinada a 

descrever imagens, sons, textos e demais informações que não 

poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com 

deficiência visual (BRASIL, 2006).         

 E estabelece que a AD de programas em Português deve ser transmitida 

através do Programa Secundário de Áudio (SAP) e veiculada em rede televisiva por 

no mínimo duas horas por dia. Essa quantidade de horas aumentaria 

gradativamente pelo prazo de 10 anos, até que toda a programação transmitida 

fosse acessível.  

 Em março de 2010, o Ministério do Estado das Comunicações publica uma 

nova portaria de nº 188 que redefine a AD como: 

Uma narração, em língua portuguesa, integrada ao som original da 

obra audiovisual, contendo descrições de sons e elementos visuais e 

quaisquer informações adicionais que sejam relevantes para 

possibilitar a melhor compreensão desta por pessoas com deficiência 

visual e intelectual (BRASIL, 2010). 

 E altera a quantidade de horas obrigatórias de programação com AD de duas 

horas por dia, para duas horas semanais em canais de TV aberta com sinal digital, 

um retrocesso ao direito à acessibilidade. Atualmente, são obrigatórias 4 horas de 

programação com a tecnologia assistiva, aumentando 2 horas desde que a portaria 

entrou em vigor. A expectativa é de que, no prazo de dez anos, desde 2010, a 

programação televisiva de canais abertos com sinal digital obtenha 24 horas de 

conteúdo audiodescrito por semana. 

Portanto, apesar do Ministério das Comunicações ter divulgado 

notícia em seu site afirmando que o Brasil terá quantidade de 

programação audiodescrita equivalente a de outros países que já 

implementaram o recurso, é evidente o prejuízo ao direito dos 

brasileiros com deficiência que necessitam do recurso; é evidente a 

diferenciação criada em relação a outros recursos de acessibilidade 

para a televisão previstos no Decreto 5296. É, pois, um flagrante 
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desrespeito aos princípios de equiparação de oportunidades 

estabelecidos pela Convenção Sobre Direitos das Pessoas Com 

Deficiência da Organização das Nações Unidas (ROMEU FILHO, 

2010, p. 64). 

 A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) produz em 2013 um Plano de 

Diretrizes e Metas para o Audiovisual, no qual propõe que até 2020 o Brasil se 

transforme em um grande produtor e consumidor de conteúdos audiovisuais para o 

cinema, televisão e novas mídias (BRASIL, 2013). Para que isso aconteça, uma das 

metas estabelecidas pelo plano é o uso da acessibilidade nos seus conteúdos. A 

Instrução Normativa nº 116 de 2014 da ANCINE, atualizada pela nº 132 em março 

de 2017 prevê em seu primeiro artigo que:  

Todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos 

públicos federais geridos pela ANCINE deverão contemplar nos seus 

orçamentos serviços de legendagem, legendagem descritiva, 

audiodescrição e LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais (BRASIL, 

2017). 

 Já a Instrução Normativa de nº 128, de setembro de 2016, também da 

ANCINE regulamenta a promoção dos recursos de acessibilidade visual e auditiva 

em segmentos de distribuição e exibição cinematográfica, como a AD (BRASIL, 

2016). No mesmo ano, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura com 

apoio logístico e institucional do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, 

organiza um Guia Para Produções Audiovisuais Acessíveis, doravante GPAA, com o 

objetivo de delimitar um padrão de qualidade em produções audiovisuais acessíveis 

a fim de atender satisfatoriamente a comunidade de pessoas cegas e surdas do 

país, contribuindo então com a inclusão e a acessibilidade. Neste guia, três 

modalidades são abordadas, a legendagem para surdos e ensurdecidos, a janela de 

interpretação de Língua de Sinais e a audiodescrição.  

 O profissional que realiza AD é o audiodescritor, um profissional capacitado 

que tem conhecimento das necessidades da pessoa com deficiência visual e 

finidade com o produto que será descrito, “isto significa dizer que o audiodescritor 

não deve ter apenas conhecimento da técnica da audiodescrição, mas também 

precisa conhecer a linguagem artística que será audiodescrita, seja circo, teatro, 

artes plásticas etc.” (TAVARES, 2013, p. 34).  
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 Manoela Silva descreve em Audiodescritor consultor: competências 

necessárias ao profissional não vidente (2016, p. 215), que em 2012, no 2º Encontro 

Nacional de Audiodescrição, ficou decidido em conjunto as denominações para o 

profissional audiodescritor, que são “audiodescritor roteirista”, aquele que escreve o 

roteiro da AD, “audiodescritor narrador”, o que narra, ou locuta a AD e o 

“audiodescritor consultor”, responsável por avaliar e revisar a AD no processo final. 

É claro que as três funções podem ser realizadas pela mesma pessoa, ou duas 

dessas funções, ou apenas uma; sendo essa pessoa vidente ou não vidente. 

 Jorge Díaz Cintas (2007, p. 51-57) define quatro competências necessárias 

para o profissional tradutor audiovisual acessível, nesse caso, o audiodescritor. As 

competências consistem em linguística; temáticas ou de conteúdo; tecnológicas e 

aplicadas; e pessoais e gerais. As competências linguísticas se referem ao 

conhecimento profundo da língua materna em todas as dimensões: léxica, fonética, 

ortográfica, morfológica, gramática e sintática. Também entra nessa competência a 

criatividade e sensibilidade linguística, como a competência profissional para a 

revisão e edição de textos na própria língua e o conhecimento da língua inglesa, já 

que segundo Díaz Cintas (2007, p. 53), a maioria dos conteúdos audiovisuais está 

em inglês. As competências temáticas ou de conteúdo compõe-se de conhecimento 

geral da deficiência visual, de outros tipos de deficiência sensoriais e físicas, dos 

direitos dessas pessoas e da acessibilidade. Também é importante o conhecimento 

da semiótica da imagem, a linguagem do produto que será audiodescrito, tão como 

conhecimento sobre a teoria e a prática da AD e de outras modalidades de 

acessibilidade e meios audiovisuais e suas legislações. Já as competências 

tecnológicas e aplicadas abordam o conhecimento de programas de informática e 

internet, domínio dos programas tecnológicos que elaboram AD, conhecimento de 

locução, gravação e edição de áudio. Por fim, as competências pessoais e gerais 

propõe que o profissional tenha um amplo conhecimento cultural, capacidade para 

uma aprendizagem autônoma, mas que também tenha disposição para trabalhar em 

equipe e capacidade de análise de informação, ser organizado e saber resolver 

problemas de forma rápida, sabendo lidar em condições de estresse e pressão. 

 Graças à mobilização de associações de AD no país, em especial a Midiace – 

Associação Mídia Acessível, primeira associação desse gênero no país, fundada em 

2008 por Rodrigo Campos em Belo Horizonte; em 2013 a profissão de 



 
28 

  

audiodescritor entrou na lista de Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, 

portando o código 2614-302. Já existe um projeto de Lei na Câmara dos Deputados 

(PL 5156/2013) 3 que reconhece a importância da AD na vida de muitos brasileiros e 

que regulamenta essa profissão, incentivando a profissionalização de novos 

especialistas na área, porém, ainda não foi aprovada. 

 Existem três formas de se realizar uma AD: a pré-gravada, ao vivo e a 

simultânea. A AD pré-gravada é utilizada quando a narração, já contextualizada em 

um roteiro pelo audiodescritor, é gravada em um estúdio de áudio e posteriormente 

mixada ao som original do produto audiovisual. Caso a AD esteja acontecendo no 

exato momento do evento, essa pode ser definida como AD ao vivo, e costuma ser 

roteirizada, pois, mesmo sendo em tempo real, o audiodescritor já elaborou um 

roteiro a ser seguido. A AD simultânea também ocorre ao vivo, porém, não é 

elaborado um roteiro prévio, normalmente essas circunstâncias aparecem em 

eventos de comportamentos improvisados e ou imprevisíveis. O público receptor 

pode usufruir do recurso acessível utilizando fones de ouvido, onde o audiodescritor 

narrador se isola em uma cabine e seu microfone transmite as informações, ou a AD 

pode ser gravada anteriormente e sincronizada com o produto, ou enviada para 

aplicativos via WI-FI. Na televisão, se disponível na programação, a tecnologia 

assistiva poderá ser utilizada mudando o áudio pelo controle da TV, no modo SAP. É 

importante citar outro tipo de AD, que pode ocorrer tanto ao vivo, como em casos 

pré-gravados, é a “audiolegendagem”, no qual o audiodescritor, em caso de diálogos 

em língua estrangeira, deve traduzir ou ler a legenda, como acontece em filmes que 

mantém diálogos em uma segunda língua, ou em óperas, que normalmente 

possuem enredo em outra língua. 

 Franco e Silva (2010) acreditam que a AD tem uma trajetória significante 

desde seu surgimento, oferecendo maior acesso à cultura, informação e lazer. No 

Brasil, a área vem crescendo gradativamente, principalmente na área de pesquisa, a 

 

 

2
 Disponível em:< http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf >. 

3 
Disponível em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=086DADA6990EB6D9F2A

45790BC63E820.proposicoesWebExterno1?codteor=1065661&filename=PL+5156/2013 >. 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=086DADA6990EB6D9F2A45790BC63E820.proposicoesWebExterno1?codteor=1065661&filename=PL+5156/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=086DADA6990EB6D9F2A45790BC63E820.proposicoesWebExterno1?codteor=1065661&filename=PL+5156/2013
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Universidade do Estado da Bahia é uma das fontes de pesquisa na área de AD, e 

inicialmente foi coordenada pela Professora Dra. Eliana Franco; tal como a 

Universidade Estadual do Ceará, coordenada pela Professora Dra. Vera Lúcia 

Araújo e a Universidade Federal de Pernambuco, coordenada pelo Professor Dr. 

Francisco Lima. Em Brasília, a Universidade de Brasília possui um grupo de 

pesquisa e extensão chamado Acesso Livre – UnB, coordenado pelas Professoras 

Doutoras Soraya Ferreira Alves, Helena Santiago Vigata e Professor Charles Rocha 

Teixeira. Desde 2010 o grupo dedica-se à pesquisa na área de acessibilidade 

audiovisual e também leva essa pesquisa à forma prática; o mais recente trabalho 

do grupo se dispôs em audiodescrever (elaborar roteiro e narrar) para pessoas 

deficientes visuais, a exposição Frida Khalo: Conexões entre mulheres surrealistas 

no México, ocorrida na Caixa Cultural de Brasília entre os dias 13 de abril e 05 de 

junho de 2016. O incentivo e a ampliação de pesquisas e estudos nessa área no 

Brasil garante a consolidação do direito à acessibilidade audiovisual para pessoas 

com deficiência visual, além de promover o recurso de tecnologia assistiva, AD, 

incentivando o conhecimento e a utilização do mesmo, uma ferramenta que auxilia 

não só deficientes visuais, mas tantas outras pessoas. 

A audiodescrição amplia, assim, o entendimento não somente das 

pessoas com deficiência visual, como também de pessoas com 

deficiência intelectual, pessoas com dislexia e pessoas idosas. Ou 

seja, uma plena participação dos diferentes públicos: que todos 

possam apreciar as artes e a cultura, com a eliminação de barreiras 

físicas, atitudinais e comunicacionais (MOTTA, 2010, p. 68). 

 

2.3 – Audiodescrever Dança 

 

 Um dos trabalhos responsáveis por inserir a AD no Brasil foi a tradução 

audiovisual acessível do espetáculo de dança do Grupo X de Improvisação em 

Dança, Os três Audíveis, no ano de 2008. Uma iniciativa do Grupo de Tradução, 

Mídia e Audiodescrição – TRAMAD, na sua ramificação exclusiva para dança 

TRAMADAN, em parceria com o Instituto de Letras e a Escola de Dança da UFBA 

(Universidade Federal da Bahia), sob a coordenação das Professoras Eliana Franco 

e Fafá Daltro; sendo, assim, o trabalho pioneiro de AD na área da dança. Nesse 
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espetáculo, os participantes obtiveram a chance de, em minutos antes da 

apresentação, conhecer e ouvir os bailarinos e ter contato com o palco e outros 

elementos que viriam a ser utilizados em cena. 

  Após esse projeto pioneiro, trabalhos seguintes foram realizados; como a AD 

realizada por Lívia Motta em 2009 no espetáculo da Candoco Dance Company, uma 

companhia de Dança Contemporânea de Londres, que recebe bailarinos com 

deficiência física de todas as partes do mundo. Em 2010 e 2011, o Centro de 

Estudos Inclusivos da Universidade Federal de Pernambuco (CEI/UFPE), 

coordenado pelo Professor Francisco Lima, audiodescreve dois espetáculos de 

dança, respectivamente, Leve, de Maria Agrelli e Renata Muniz, e Cabanagem, do 

Corpo de Dança do Amazonas. O Grupo X de Improvisação em Dança, em 2013, 

mais uma vez recebe uma obra audiodescrita em Pequetitas Coisas Entre Nós 

Mesmos, resultando em uma dissertação de Mestrado em Dança pela Universidade 

Federal da Bahia de Ana Clara Santos Oliveira, no mesmo ano. A pesquisa tem 

como finidade produzir um roteiro para a obra Pequetitas Coisas Entre Nós Mesmos, 

utilizando-se da poética, além de contribuir para o estudo da AD em dança. Em 

2015, o maior festival de Dança do país, Festival de Dança de Joinville, obteve AD 

disponível ao público na noite de abertura com a apresentação do Quebra-Nozes, da 

Escola do Teatro do Bolshoi do Brasil. Essas são algumas apresentações de dança 

onde se conhece ter sido disponibilizada esta modalidade de tradução audiovisual, a 

AD, no país. 

 A dança é uma arte que usa de movimentações corporais para expressar-se; 

é através delas que o bailarino transmite vida em estado mental e emocional. O 

corpo, embalado por música ou não, se comunica do intrínseco ao exterior, 

revelando um ser, uma história, uma mensagem e um significado. O ballet se utiliza 

de movimentos visíveis e audíveis para expressar-se, e dispensar os movimentos 

corporais visíveis significa perder toda essência do que é a dança. 

Na mímica e no balé, a dinâmica de pensamentos e emoções é 

expressa numa forma puramente visual. Por assim dizer, são escritas 

no ar pelos movimentos do corpo do artista. A parte audível de um 

bailado, que é a música, contribui para a dança, em parte 

acentuando os componentes rítmicos dos movimentos corporais e, 

em parte, traduzindo seu conteúdo emocional em ondas sonoras 

(LABAN, 1978, p. 29). 
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 Rudolf Laban, coreógrafo, bailarino e precursor do Estudo da Análise do 

Movimento (LMA), afirma que é impossível explicar o conteúdo de uma dança em 

palavras, porém, sempre é possível descrever o movimento. Segundo a LMA (1978), 

é possível determinar e descrever qualquer ação corporal respondendo as seguintes 

perguntas: 

a) Qual é a parte do corpo que se move? 

b) Em que direção ou direções do espaço o movimento se realiza? 

c) Qual a velocidade em que se processa o movimento? 

d) Que grau de energia muscular é gasto no movimento? 

  

 Para responder essas questões, alguns elementos devem ser analisados nos 

movimentos corporais. Laban (1978) separa esses elementos em: Peso/Força, que 

classifica o movimento em “firme”, “forte”, ”pesado”, “leve”, “suave”; Tempo, que 

marca a velocidade e duração do movimento, como “súbito”, “rápido”, “sustentado”, 

“lento”, “curto”; Espaço, que determina a expansão do movimento em “filiforme”, 

“direto”, “indireto” e por fim; o elemento Esforço de Fluência que consiste em marcar 

a fluidez do movimento em “controlada”, “livre”. Esses quatro elementos auxiliam a 

escolha de verbos e frases que possam descrever os movimentos corporais na 

dança, sendo assim, também podem auxiliar o profissional de AD a audiodescrever 

a dança. 

 O casal audiodescritor Esther Geiger e Joel Snyder (2009), apoia a técnica 

LMA como forma de aprimorar os estudos na AD, pois a análise do movimento 

colabora com o maior senso de observação do profissional e abre o caminho para a 

escolha de novas palavras que descrevem movimentos importantes não só na 

dança, mas em qualquer movimento, levando o visual a literacia. Para Snyder, 

audiodescrever dança é um grande desafio, pois é uma arte totalmente visual e que 

algumas vezes pode não ter uma história, como geralmente acontece na dança 

contemporânea e moderna; nesses casos, se descreve a essência da dança, e o 

movimento, como propõe a LMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 A AD na dança permite, além da acessibilidade cultural, o entendimento do 

que está ocorrendo durante a música, ou o silêncio. Permite que o receptor 

compreenda as reações do público geral, instiga a capacidade de criar novas 

imagens e, principalmente, de se deixar emocionar pela dança. Para Ana Clara 
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Oliveira (2013 p. 14), a audiodescrição na dança é uma poética, uma arte de 

possibilidades que recria e repensa o modo de se fazer dança, ou seja, dançar com 

palavras; é realizada por uma troca de vivência entre o audiodescritor e o receptor, 

onde, no momento da tradução, o audiodescritor deixa que a pessoa com deficiência 

visual cocrie sua própria versão do espetáculo em sua imaginação, no caso da sua 

pesquisa, deficientes visuais a auxiliaram na construção do roteiro da obra 

Pequetitas Coisas Entre Nós Mesmos.  

 Além da pesquisa de Oliveira, Paulo Victor Bezerra de Lima também contribui 

para área de pesquisa da AD na dança, que ainda é escassa, em sua dissertação de 

mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, A dança 

das palavras: uma proposta de etiquetagem para a análise do roteiro de 

audiodescrição de dança, defendido em 2016. A dissertação consiste em uma 

proposta de etiquetagem, ou seja, separar em categorias de acordo com a LMA, no 

roteiro da AD utilizada no espetáculo Magnopirol: o corpo da loucura, exibido em 

2009 pela Cia. Argumento e interpretado pelo bailarino Graco Alves.  

 Para audiodescrever dança é necessário que o profissional, o audiodescritor, 

tenha capacitação e preparação necessária para que a tecnologia assistiva seja 

oferecida com qualidade. Diante disso, Jorge Rein (2011), reúne e propõe algumas 

diretrizes para audiodescrever dança. 

 As diretrizes consistem em, primeiramente, a autorização do coreógrafo ou 

diretor da apresentação de dança para que a AD aconteça. Para que o 

audiodescritor fale sobre os movimentos da dança, a coreografia e o contexto da 

apresentação, é relevante que o audiodescritor tenha pelo menos o mínimo de 

conhecimento sobre a modalidade da dança a ser representada e que tenha 

acompanhado alguns ensaios ou o processo de criação do espetáculo, tendo, assim, 

a oportunidade de conhecer os bailarinos, como cada um se movimenta e se 

comporta, e saber o que vai acontecer na apresentação antes que ela ocorra. 

Recomenda-se que o roteiro seja preparado nessa fase de conhecimento da obra e 

que contenha detalhes de todos os objetos cênicos utilizados, além de figurino e 

espaço cênico. Também deve ser avaliado pelos artistas antes de colocá-lo em 

prática. Ademais, o audiodescritor pode usar metáforas, licenças poéticas e 
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sensibilidade para audiodescrever alguns movimentos, deixando o receptor sempre 

à vontade para fazer suas próprias interpretações.  

 Além dessas diretrizes, Lívia Motta (2010) aconselha que o público que 

usufrui da AD entre em contato alguns minutos antes com os elementos cênicos, 

personagens e tudo que possa contribuir para a criação de imagens.  

As pessoas com deficiência visual entram na plateia 20 

minutos antes do horário do espetáculo para que seja iniciada a 

audiodescrição, já que apresentação, sinopse, informações 

técnicas, cenário, caracterização dos personagens e do teatro, 

tudo isso é feito antes. Todos esses pormenores – o local onde 

acontecem as cenas, a caracterização física dos personagens 

e seus elaborados trajes e outras informações que 

complementam um espetáculo cênico – são muito importantes 

para que as pessoas com deficiência visual possam construir 

as imagens, literalmente visualizar o espetáculo, o que 

colabora para o entendimento do contexto e da obra como um 

todo (MOTTA, 2010, p. 73).

 

 O GPAA (2016) aponta uma série de orientações para elaborar uma AD, 

algumas delas são pertinentes e cabíveis para audiodescrever a dança, como a 

questão da narração, que deve ser fluída e não monótona, a linguagem, que deve 

ser simples, sucinta e vívida, além de ser bem-vindo o uso de advérbios e locuções 

verbais e a descrição de atributos físicos de personagens, figurinos e estados 

emocionais. 

 A audiodescrição produzida além das telas do cinema e da televisão 

complementa a inclusão social e cultural de pessoas com deficiência, em especial, 

os que possuem alguma deficiência visual. O uso de tecnologias assistivas em 

produções artísticas, como em espetáculos de dança, amplia o acesso, a 

diversidade e a pluralidade do público participante. Portanto, é importante que 

produtores culturais e artistas tenham a sensibilidade de contribuir para uma 

sociedade em que pessoas com deficiência adquiram uma vida livre, empoderada e 

inclusiva, oferecendo sempre uma arte acessível, sem barreiras de qualquer 

espécie.  
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3 – AUDIODESCRIÇÃO DA MORTE DE GISELLE 

3.1 - Metodologia 

 

O presente trabalho possui natureza descritiva, pois visa analisar e verificar 

as relações da AD com a dança, tão como estudar pesquisas e trabalhos já 

realizados na área em conjunto; além de descrever de fato o produto final realizado, 

que é a elaboração de um roteiro para audiodescrever uma cena do ballet de 

Giselle. 

 A cena escolhida para compor esse trabalho finaliza o primeiro ato do 

renomado Ballet de Repertório, Giselle. A versão apresentada aqui é a do Bolshoi 

Ballet (2011), com remontagem e direção coreográfica de Noara Beltrami, Alexandra 

Lemos e Dhaniel Amaral, interpretada pelo Corpo de Baile da Escola de Dança 

Noara Beltrami, no qual eu faço parte desde 2009, tendo Amanda Freitas como 

Giselle, Dhaniel Amaral como Albrecht, Roberto Sá como Hilarion e Rafaella Peres 

como Myrtha. Essa cena, junto com o ballet completo, foi exibida em Dezembro de 

2016 no Teatro do Sesi de Taguatinga – Norte, Sala Yara Amaral e foi com certeza a 

cena mais emocionante que interpretei neste dia, sendo esse um dos motivos para a 

escolha desse específico trecho. O vídeo possui 7 minutos e 57 segundos e foi 

extraído de um DVD gravado no dia do espetáculo, fornecido pela Escola de Dança 

Noara Beltrami. 

 A morte de Giselle foi eleita para ser audiodescrita por ter todos os elementos 

de um ballet d’action; o enredo é totalmente ligado à dança e à música, utilizando-se 

da pantomima, da dança clássica, variações na intensidade musical, cenário, objetos 

cênicos e interpretação. Nessa cena, Hilarion mostra para Giselle, Albrecht e todos 

os aldeãos uma espada real encontrada e denuncia ser de Albrecht. Como ninguém 

acredita na denúncia, ele chama a Corte com uma trombeta, a princesa que estava 

visitando a aldeia reconhece Albrecht e o chama para conversar. Logo, Giselle 

descobre que Albrecht realmente é nobre e estava comprometido a casar-se com a 

princesa. Giselle tem uma crise emocional e tenta se matar com a espada, porém é 

impedida por Albrecht. Em sua insanidade, dança tendo visões do passado e 

começa a ver a morte chegando, até que, por fim, morre em meio a tanta dor e 
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confusão. Albrecht e Hilarion culpam um ao outro pelo ocorrido e a cena finaliza com 

os aldeãos em cerca do corpo desfalecido de Giselle nos braços da própria mãe.  

 Para a construção do roteiro, foi seguido o conjunto de diretrizes já aqui 

apresentadas de AD na dança de Jorge Rein (2011), além da linguagem da Análise 

de Movimento de Laban (LMA), que auxilia o processo de escolhas de palavras que 

descrevem os movimentos do corpo, e serviram como exemplo as teses de Ana 

Clara Santos Oliveira (2013), Por uma poética da audiodescrição de dança: uma 

proposta para a cena da obra Pequetitas coisas entre nós mesmos, e de Paulo 

Victor Bezerra Lima (2016), A dança das palavras: uma proposta de etiquetagem 

para a análise do roteiro de audiodescrição de dança. 

 O Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis (GPAA), também foi utilizado 

como base teórica para auxiliar a elaboração da AD na cena da morte de Giselle, já 

que possui orientações importantes e cabíveis para a mesma. 

 Com o intuito de contribuir para uma AD bem elaborada, foi utilizada a 

ferramenta de software de legendagem Aegisub, versão 3.2.0. Esse software foi 

escolhido por ter uma interface simples e objetiva, obtendo assim, fácil manuseio da 

elaboração das legendas, que demarcam os tempos iniciais e finais das falas da AD. 

3.2 - O roteiro 

 

 Antes de elaborar o roteiro, é importante frisar que, como as diretrizes de 

Jorge Rein (2011) indicam, a AD da cena da morte de Giselle foi autorizada pela 

diretora e coreógrafa do Corpo de Baile da Escola de Dança Noara Beltrami, Noara 

Beltrami. O processo de criação coreográfica, tal como o estudo sobre o enredo, a 

interpretação dos bailarinos e os ensaios, foram acompanhados desde o início, em 

meados de Agosto de 2016. 

  A cena escolhida para ser trabalhada faz parte do final do primeiro ato do 

ballet. Tendo isso em vista, foi dispensada a apresentação dos personagens, a 

descrição de suas características físicas e seus figurinos. O mesmo aconteceu 

quanto à descrição do cenário e dos objetos cênicos, já que desde o início do 

repertório o enredo se passa na mesma aldeia. Uma exceção quanto a descrição de 

características físicas foi feita durante a encenação; no momento em que Giselle se 



 
36 

  

encontra desesperada após saber que Albrecht teria outra noiva, ela balança a 

cabeça repentina vezes e seus cabelos acabam se soltando do clássico coque de 

bailarina. Nesse momento, há a descrição do comprimento do cabelo da bailarina 

que interpreta Giselle.  

 

Figura 2: Roteiro da AD descrevendo o cabelo de Giselle. 

 

 Quanto à inserção das unidades descritivas, o GPAA (2016 p. 20-21) orienta 

que a narração descritiva deve ser inserida entre os diálogos, não interferindo nos 

efeitos musicais e sonoros. Como Giselle não possui diálogos, essa parte da diretriz 

não se aplica, sendo apenas necessário levar em conta os efeitos musicais e 

sonoros durante todo o enredo. A música no ballet tem grande significado no 

enredo. É normal que a música acompanhe os movimentos da dança e, assim, 

acaba contribuindo ao conjunto da arte. Por exemplo, na cena em que Giselle 

observa a princesa de mãos dadas com o seu amado, a música diminui sua 

intensidade, transmitindo ao público um ar de suspense. E, quando ela decide 

separar o casal, a música altera sua intensidade novamente, dessa vez, 

aumentando-a subitamente. É possível então perceber que os efeitos musicais e 

sonoros são de grande importância para a estória e para o envolvimento do público 

com o enredo. Portanto, essas alterações foram respeitadas e não foram inseridas 

narrações nesses momentos de intensidade.  

 A orientação continua quanto à inserção das unidades descritivas: “Pode ser 

ligeiramente adiantada ou atrasada em relação à cena para dar informações 
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necessárias ao andamento da narrativa, desde que não antecipe fatos ou faça 

versões do que está previsto” (NAVES et al., 2016, p. 20). Como a cena é muito 

intensa, frequentemente a música sofre alguma alteração importante, então, 

algumas narrações tiveram que ser antecipadas ou atrasadas, respeitando o clímax 

musical e interpretativo do momento. Melhor seria se essas informações não 

tivessem que ser adiantadas para que o receptor pudesse acompanhar o enredo 

junto à evolução da música, mas em algumas partes havia muitas informações 

acontecendo ao mesmo tempo e a solução foi adiantar para a mensagem não se 

perder. 

 O GPAA (2016, p. 23) propõe, quanto ao uso da linguagem, que seja simples, 

objetiva, vívida e imaginária, se adequando à estética da obra que será 

audiodescrita, no caso do presente trabalho, a dança. Nesse quesito, foi utilizada a 

LMA como auxílio da escolha das palavras que descrevessem os movimentos dos 

bailarinos em cena, classificando-os em: Peso/Força, Tempo, Espaço e Esforço de 

Fluência. Na figura a seguir, se pode observar três das quatro classificações: “gira” 

se refere ao Espaço, “devagar” ao Tempo e “com força” à classificação Peso/Força.  

 

Figura 3: Roteiro da AD utilizando-se das teorias de Laban. 

 

  O uso de verbos, advérbios e locuções adverbiais, recomendado pelo GPAA, 

também permitiu que a descrição do movimento ficasse clara e compreensível, 
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principalmente em momentos em que a técnica do ballet clássico é executada nas 

movimentações, já que não é aconselhável utilizar-se de termos técnicos, ou seja, o 

nome em si dos passos que estão sendo executados, como é possível ver a seguir: 

 

Figura 4: Roteiro da AD utilizando-se de verbos, advérbios e locuções adverbiais. 

 

 

Figura 5: Roteiro da AD utilizando-se de verbos, advérbios e locuções adverbiais. 

 

 Segundo o GPAA (2016, p. 23), é importante o uso dos adjetivos descritivos 

para que AD contenha detalhes das cenas, dos personagens, cenário e objetos 

cênicos. Como já dito anteriormente, essa cena é bastante intensa, pois há 

revelações importantes para o enredo: a loucura e a morte da personagem principal. 
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O uso dos adjetivos contribuiu para que as emoções dos bailarinos fossem 

transmitidas de forma transparente, tomando o cuidado para não exercer 

ambiguidades e obscuridades ao descrever essa emoção e adicionando a descrição 

do gesto ao seu significado, não apenas descrevendo a emoção, como propõe o 

guia. É importante mencionar que, apesar de a cena ocorrer principalmente entre 

alguns personagens, os aldeãos, que ficam em segundo plano da cena, também têm 

papéis importantes de interpretação e não foram deixados de fora da AD; sempre 

que possível e necessário, suas emoções também foram descritas. 

 

Figura 6: Roteiro da AD de estados emocionais. 

 

 Anexado ao final desse trabalho, é possível ter acesso ao roteiro completo da 

audiodescrição da cena da morte de Giselle, analisado neste tópico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A dança sempre esteve presente na história do ser humano. É uma arte que 

se utiliza do próprio corpo para se tornar real, para existir; de envolver-se em catarse 

tanto para quem a vê, como para quem a pratica. Portanto, não deveria ser motivo 

de exclusão cultural ou social de uma grande parte da população, como o caso das 

pessoas com deficiência, especialmente, as pessoas com deficiência visual. 

 Atualmente, o Brasil possui decretos e leis que asseguram a acessibilidade e 

a inclusão de pessoas com deficiência visual em ambientes culturais, o que já é um 

grande passo para o país, porém temos poucos exemplos de produções culturais 

que de fato ofereceram ou oferecem recursos de acessibilidade e tecnologias 

assistivas. 

 A audiodescrição vem conquistando espaço e visibilidade no país, já existem 

muitas pesquisas na área e a expectativa é de que cada vez mais se tenha estudos 

promissores contribuindo para que a sociedade, enfim, seja igualitária um dia. A 

tecnologia assistiva promove a acessibilidade sociocultural e abrange um grupo 

maior de pessoas, além das que possuem deficiência visual, porém, esta área de 

pesquisa, a audiodescrição na dança, ainda é escassa, já que as pesquisas se 

concentram majoritariamente em conteúdos audiovisuais para cinema e televisão. 

 Descrever dança é de fato um desafio, mas Rudolf Laban, antes mesmo de 

surgir a Audiodescrição, em seu estudo sobre o domínio do movimento, provou ser 

possível descrever não a dança, mas o movimento corporal que a compõe. Portanto, 

o estudo de Laban é importantíssimo para introduzir os audiodescritores no universo 

em que se dança com palavras. 

 Audiodescrever um trecho do ballet Giselle foi um trabalho árduo, pois, apesar 

de todo auxílio teórico utilizado, descrever movimentações corporais e aplicá-las em 

um curto tempo e espaço não é fácil, requer cuidado, criatividade e total 

conhecimento sobre o enredo do repertório e dos passos que compõe o ballet 

clássico, pois, as informações dadas pelas movimentações são diversas em um 

curto tempo e precisam ser passadas com clareza para o receptor. 
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 Este trabalho ampliou minha visão sobre a acessibilidade no âmbito cultural, 

em especial no meio da dança. Durante o processo de elaboração do trabalho, pude 

perceber que a arte ainda não chegou ao ponto desejável da acessibilidade cultural, 

que inclui verdadeiramente todo e qualquer tipo de pessoa. Poucos artistas e 

bailarinos possuem a perspectiva de atingir sua arte ao público com deficiência, 

portanto, a experiência dessa pesquisa contribuiu não apenas para minha formação 

acadêmica na graduação, mas também na minha formação como artista e pessoa. 

 É importante que a poesia de dançar com palavras atinja planos maiores, que 

artistas, bailarinos e produtores culturais ampliem seus estudos coreográficos e suas 

sensibilidades ao outro e a suas necessidades. O público só aparece para prestigiar 

a arte, quando se sente motivado a comparecer, quando surge o interesse e quando 

sabe que de alguma forma será acolhido. O público nunca será diversificado e 

amplo se não acolher todas as pessoas. Exemplificando, o público com deficiência 

visual pode não se sentir acolhido em um espetáculo de dança, pois ir a um evento 

desse tipo, que não oferece acessibilidade, seria o mesmo de apenas ouvir música; 

portanto todas as barreiras devem ser destruídas no campo da arte, possibilitando o 

acesso a todos. A audiodescrição na dança promove o crescimento imaginário, 

intelectual e cultural do receptor, mas também promove um novo dançar, uma troca 

de experiências intrínsecas entre o artista-bailarino, o audiodescritor e o receptor. É 

uma expansão da arte no campo acessível que necessita ser mais visível, 

pesquisada e aplicada. 
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ANEXO – ROTEIRO DA AUDIODESCRIÇÃO DA CENA DE GISELLE 

 

Dialogue 01:  

0,0:00:00.00 > 0,0:00:02.50 

Giselle e Albrecht estão abraçados. 

Dialogue 02:  

0,0:00:02.50 > 0,0:00:07.01  

Hilarion os observa, corre em direção ao casal e os separa bruscamente. 

Dialogue 03: 

0,0:00:08.50 > 0,0:00:11.50 

O casal e os aldeãos se assustam. 

Dialogue 04: 

 0,0:00:11.50 > 0,0:00:14.50 

Hilarion inclina a cabeça em reverência ao Albrecht, 

Dialogue 05:  

0,0:00:14.50 > 0,0:00:18.50 

olha para Giselle demonstrando seu amor e se retira correndo. 

Dialogue 06: 

0,0:00:20.00 > 0,0:00:23.50 

Albrecht abraça Giselle e afaga seu rosto suavemente. 

Dialogue 07:  

0,0:00:24.00 > 0,0:00:29.50 

Hilarion retorna com passos fortes e segura uma espada da Corte. 

Dialogue 08:  

0,0:00:30.00 > 0,0:00:35.00 

Ele mostra a espada para Giselle e indica com o dedo ser de Albrecht. 

Dialogue 09:  

0,0:00:38.00 > 0,0:00:44.50 

Ela empurra com as mãos a espada, balança a cabeça negando e corre para os 

braços de Albrecht. 

Dialogue 10:  

0,0:00:44.50 > 0,0:00:49.50 

Hilarion mostra a espada aos aldeãos, que também se afastam dela. 

Dialogue 11:  

0,0:00:49.50 > 0,0:00:54.00 

Albrecht toma a espada de Hilarion e tenta feri-lo com ela. 
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Dialogue 12: 

0,0:00:54.00 > 0,0:00:59.00 

Hilarion recua apressadamente. O amigo de Albrecht o impede de ferir Hilarion. 

Dialogue 13: 

0,0:01:01.00 > 0,0:01:04.00 

Hilarion pega uma trombeta. 

Dialogue 14:  

0,0:01:19.00 > 0,0:01:25.00 

A Corte entra solenemente e os aldeãos os reverenciam.  

Dialogue 15:  

0,0:01:35.00 > 0,0:01:39.00 

A princesa sai da casa de Giselle e avista Albrecht. 

Dialogue 16:  

0,0:01:42.00 > 0,0:01:49.00 

Aproxima-se dele e com as mãos gesticula perguntando o que ele faz na aldeia. 

Dialogue 17: 

0,0:01:49.00 > 0,0:01:56.00 

Albrecht segura as mãos da princesa e ambos caminham lentamente para frente 

sorrindo.  

Dialogue 18:  

0,0:01:57.00 > 0,0:01:59.00 

Giselle, confusa, os observa...   

Dialogue 19:  

0,0:02:02.00 > 0,0:02:04.50 

e os separa desesperadamente. 

Dialogue 20:  

0,0:02:04.50 > 0,0:02:09.50 

Aponta para Albrecht com força e mostra para a princesa seu anel de noivado. 

Dialogue 21: 

0,0:02:09.50 > 0,0:02:14.50 

A princesa balança a cabeça negando e também mostra o seu anel. 

Dialogue 22:  

0,0:02:14.50 > 0,0:02:18.50 

Giselle corre para Albrecht e segura seu rosto com firmeza, 

Dialogue 23:  

0,0:02:18.50 > 0,0:02:21.50 

o empurra e tira o colar do pescoço com raiva, 
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Dialogue 24:  

0,0:02:21.50 > 0,0:02:25.50 

gira rapidamente, cambaleia e cai. 

Dialogue 25: 

0,0:02:28.00 > 0,0:02:32.50 

No chão, a mãe de Giselle e três amigas a acariciam preocupadas. 

Dialogue 26: 

0,0:02:36.80 > 0,0:02:40.30 

Giselle leva as mãos à cabeça rapidamente e com força. 

Dialogue 27: 

0,0:02:40.30 > 0,0:02:44.80 

Se levanta, dá passos curtos e ligeiros para trás, 

Dialogue 28: 

0,0:02:44.80 > 0,0:02:48.30 

vê Albrecht e se assusta. 

Dialogue 29: 

0,0:02:50.30 > 0,0:02:54.80 

De costas para Albrecht, Giselle tem suas mãos firmes na cabeça. 

Dialogue 30: 

0,0:02:54.80 > 0,0:03:00.80 

Ela balança a cabeça dando voltas, seus longos cabelos se soltam. 

Dialogue 31: 

0,0:03:00.80 > 0,0:03:03.80 

Todos a observam paralisados. 

Dialogue 32: 

0,0:03:09.00 > 0,0:03:13.50 

Giselle se vira lentamente e dá passos suaves para frente. 

Dialogue 33: 

0,0:03:21.00 > 0,0:03:27.50 

Ela toca o próprio coração sutilmente e empurra com as mãos o ar com delicadeza. 

Dialogue 34: 

0,0:03:27.50 > 0,0:03:34.50 

Dá um passo ao lado, sobe nas pontas dos pés e balança a cabeça com tristeza. 

Dialogue 35: 

0,0:03:35.00 > 0,0:03:41.00 

Agarra o ar delicadamente e pega uma flor imaginária. 
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Dialogue 36: 

0,0:03:41.00 > 0,0:03:47.00 

Dá pequenos e leves saltos laterais segurando a flor invisível. 

Dialogue 37: 

0,0:03:47.00 > 0,0:03:54.50 

Ela se ajoelha devagar e arranca as pétalas imaginárias com tristeza. 

Dialogue 38: 

0,0:04:02.00 > 0,0:04:08.00 

Balança a cabeça negativamente com rapidez e força e a segura com as mãos. 

Dialogue 39: 

0,0:04:08.00 > 0,0:04:12.00 

Aldeãos e Corte a observam preocupados. 

Dialogue 40: 

0,0:04:14.00 > 0,0:04:22.00 

Giselle se levanta com o olhar perdido, dá alguns passos para trás e encontra a 

espada no chão. 

Dialogue 41: 

0,0:04:27.00 > 0,0:04:34.00 

Ela a pega e a arrasta pelo chão correndo. Todos se afastam de Giselle com medo. 

Dialogue 42: 

0,0:04:34.00 > 0,0:04:38.00 

Giselle levanta a espada e aponta para o próprio coração. 

Dialogue 43: 

0,0:04:38.00 > 0,0:04:41.50 

Albrecht toma a espada de Giselle. 

Dialogue 44: 

0,0:04:41.50 > 0,0:04:48.00 

Ela ri insana, esbarra na princesa, corre assustada e cai aos pés da mãe. 

Dialogue 45: 

0,0:04:54.00 > 0,0:05:02.00 

Giselle se levanta confusa e caminha lentamente para casa com sua mãe. 

Dialogue 46: 

0,0:05:02.00 > 0,0:05:09.00 

Antes de entrar em casa, Giselle ouve algo e confusa, corre olhando para o céu. 

Dialogue 47: 

0,0:05:12.00 > 0,0:05:15.00 

E depois corre para outra direção. 
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Dialogue 48: 

0,0:05:19.00 > 0,0:05:23.00 

Giselle dá pequenos saltos para trás com o olhar para o céu. 

Dialogue 49:  

0,0:05:23.00 > 0,0:05:30.00 

Todos se entreolham e tentam descobrir o que Giselle está vendo. 

Dialogue 50: 

0,0:05:33.00 > 0,0:05:40.00 

Giselle dança de um lado para o outro fazendo movimentos circulares com as 

pernas. 

Dialogue 51: 

0,0:05:40.00 > 0,0:05:46.00 

Levanta uma delas rapidamente, salta levemente de um lado para outro. 

Dialogue 52: 

0,0:05:49.50 > 0,0:05:55.00 

Ela para subitamente, põe as mãos no peito sentindo dores. 

Dialogue 53: 

0,0:05:55.00,0:06:02.50 

Se ajoelha, leva as mãos à cabeça e a gira devagar e com força. 

Dialogue 54: 

0,0:06:02.50 > 0,0:06:04.50 

Repete o movimento. 

Dialogue 55: 

0,0:06:09.50 > 0,0:06:12.50 

Se levanta com sofrimento. 

Dialogue 56: 

0,0:06:17.00 > 0,0:06:24.00 

Giselle começa a correr freneticamente de um lado para outro, olhando para o céu. 

Dialogue 57: 

0,0:06:24.00 > 0,0:06:28.00 

Esbarra nas pessoas e todos a olham assustados. 

Dialogue 58: 

0,0:06:28.50  > 0,0:06:38.00 

Hilarion segura Giselle e ela se debate. Ele a sacode com força e aponta para a mãe 

dela, que a espera de braços abertos. 

Dialogue 59: 

0,0:06:39.00 > 0,0:06:47.50 
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Giselle corre para a mãe e a abraça. Corre para Albrecht, o abraça nas pontas dos 

pés e cai desfalecida no chão. 

Dialogue 60: 

0,0:06:51.00 > 0,0:06:58.00 

Albrecht abraça o corpo de Giselle. Os aldeãos se desesperam e se abraçam 

chorando. 

Dialogue 61: 

0,0:06:58.00 > 0,0:07:03.00 

A mãe de Giselle empurra Albrecht e segura a filha em seus braços. 

Dialogue 62: 

0,0:07:03.00 > 0,0:07:09.00 

Albrecht corre desesperado pedindo ajuda e todos o viram as costas. 

Dialogue 63: 

0,0:07:09.00 > 0,0:07:11.50 

A Corte vai embora. 

Dialogue 64: 

0,0:07:11.50 > 0,0:07:17.50 

Hilarion, com raiva, aponta para Albrecht culpando-o pela morte de Giselle e se 

retira. 

Dialogue 65: 

0,0:07:17.50 > 0,0:07:22.50 

Albrecht, cambaleando, encontra seu amigo e chora desesperado. 

Dialogue 66: 

0,0:07:22.50 > 0,0:07:26.50 

O amigo o retira do local. 

Dialogue 67: 

0,0:07:26.50 > 0,0:07:35.00 

Os aldeãos se aproximam vagarosamente da mãe de Giselle, que segura o corpo 

desfalecido da filha no chão. 

Dialogue 68: 

0,0:07:35.50,0:07:40.00 

Todos choram com muita tristeza. 

Dialogue 69: 

0,0:07:41.00 > 0,0:07:44.00 

A cena se paralisa. 
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Dialogue 70: 

0,0:07:46.00 > 0,0:07:50.50 

As cortinas do teatro se fecham lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 




