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Transformar em realidade um projeto que proporciona a 
experiência do cinema a pessoas com deficiências visuais 
e auditivas, tem sido uma das maiores alegrias por mim 
vivenciadas nesses quase dois anos à frente da Coordenação 
do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco. Ter o privilégio 
de nortear uma ação com o objetivo de levar mais crianças, 
jovens e idosos à magia do cinema é animador, gratificante e 
nos faz sonhar além.

O Projeto Alumiar de Sessão Acessível foi idealizado a partir 
da certeza de que já tínhamos tecnologias suficientemente 
adequadas e profissionais qualificados e capazes de tornarem 
a acessibilidade comunicacional no audiovisual uma realidade 
para pessoas cegas, de baixa visão, surdas e ensurdecidas. E 
também pela compreensão de que é nossa função e mesmo 
dever, enquanto instituição pública, abrir, cada vez mais, 
nossas salas de exibição para todos os públicos, sejam eles 
deficientes sensoriais ou não.

ALUMIAR: UMA EXPERIÊNCIA 
DE CINEMA ACESSÍVEL

Ana Farache
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Só para se ter uma breve ideia da carência e, ao mesmo tempo, 
da receptividade do público ao nosso projeto, em um ano de 
funcionamento, durante 23 sessões, no Recife, o Alumiar 
atraiu mais de 2.300 pessoas, muitas das quais que tiveram 
o prazer de entrar pela primeira vez em uma sala de cinema. 
Outro dado que também nos ajuda a perceber a complexidade 
e desafio do projeto que abraçamos/ foi o número de pessoas 
que se uniu ao redor do Alumiar para torná-lo realidade. 
Mais de 60 pessoas entre profissionais da acessibilidade, 
comunicação, audiovisual e tecnologia, além de estudantes e 
pesquisadores, se juntaram em torno de um só objetivo: levar 
o cinema acessível para um público até então praticamente 
esquecido pelos cinemas e pelas instituições privadas e 
públicas da cultura e educação, não só em Pernambucano 
mas em todo o país.

O Alumiar chegou para demarcar e ocupar um espaço até 
então existente apenas em experiências isoladas e pontuais, 
com a inserção de filmes acessíveis timidamente em encontros 
específicos e festivais, por exemplo, sem a consistência de 
uma programação de exibição contínua e sistemática. Um 
cenário desestimulador para a criação de um novo público 
composto por pessoas com deficiências visuais e auditivas. 
E como fazer para que esse público passasse a frequentar 
nossas salas de exibição se, até então, não eram oferecidos 
filmes e programação constantes para ele?

Nossa meta, desde o início, foi não apenas produzir 
a acessibilidade em filmes brasileiros e exibi-los mas, 
principalmente, formar e fidelizar um novo público. Para 
tal, foi fundamental o contato constante com profissionais, 
associações, escolas e grupos que existem e resistem pelo 
desejo de tornar nossa sociedade mais inclusiva, estimulando 
a participação de pessoas com deficiências nas diversas 
atividades sociais, econômicas e culturais da comunidade.

A partir dessas premissas, o Projeto Alumiar de Sessão 
Acessível foi lançado em outubro de 2017, numa parceria entre 
a Fundação Joaquim Nabuco e a TV Escola, do Ministério 
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de Educação. Assim, o Cinema da Fundação passou a ser o 
primeiro do Brasil a produzir a acessibilidade comunicacional 
de filmes nacionais e a exibi-los, quinzenalmente, com 
audiodescrição (AD), Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 
Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE). E mais: depois 
de exibidos nas nossas salas de cinema – no Museu e no 
Derby –, todos os filmes foram disponibilizados para serem 
também reproduzidos na TV Escola e na TV INES, atingindo 
uma audiência de milhares de pessoas.

A partir daí chegou a hora de montar, num curto prazo 
de tempo, uma equipe qualificada e coesa, formada por 
pessoas que abraçam o trabalho da acessibilidade como 
uma verdadeira bandeira de vida. A equipe da acessibilidade 
ganhou a supervisão da audiodescritora Liliana Tavares, com 
vasta e reconhecida experiência na área. Contamos também, 
desde o primeiro momento, com a participação fundamental 
do produtor Túlio Rodrigues e do editor e finalizador, Rogério 
Pinto, além do empenho primoroso e constante a todas as 
pessoas que formam a equipe do Cinema da Fundação.

Assim, no período de um ano, o projeto tornou 21 longas-
metragens brasileiros acessíveis, selecionados mediante uma 
curadoria que priorizou a qualidade cultural e artística da obra, 
além de sua importância dentro da filmografia brasileira e das 
suas diversas fases representativas. Curadoria que contou 
também com a participação do jornalista e crítico Ernesto 
Barros, curador do Cinema da Fundação. Foram selecionados 
filmes consagrados como O Auto da Compadecida (Guel 
Arraes, 2000), Bye Bye Brasil (Cacá Diegues, 1980) O Baile 
Perfumado (Paulo Caldas e Lírio Ferreira, 1997), O Canto 
do Mar (Alberto Cavalcanti, 1952), Ganga Zumba (Cacá 
Diegues, 1963), Menino Maluquinho (Helvécio Ratton, 1995), 
e Carlota Joaquina (Carla Camurati, 1995), entre outros. Obras 
imprescindíveis para a formação e consolidação de uma nova 
plateia do cinema brasileiro; filmes que dificilmente serão 
exibidos novamente no circuito comercial, principalmente com 
acessibilidade comunicacional.
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Vale ressaltar, e agradecer, a sensibilidade de diretores, 
realizadores, produtores e distribuidores que se engajaram 
ao nosso projeto, cedendo seus filmes para inclusão das três 
acessibilidades e para suas exibições gratuitas. Todos esses 
inestimáveis parceiros receberam do projeto uma cópia de 
seus filmes em formato digital (DCP ou outros), devidamente 
acessíveis com AD, Libras e LSE, dando a eles também a 
possibilidade de difundir seus produtos para o público com 
deficiência sensorial.

Aqui um destaque para mais uma marca do nosso projeto: 
em todos os filmes as três modalidades da acessibilidade 
foram inseridas numa única mídia, tornando, portanto, a 
obra autônoma, sem a necessidade da presença de nenhum 
profissional da acessibilidade no ato de sua exibição. Assim, 
os filmes do Alumiar podem ser exibidos em qualquer sala 
de projeção, o que já vem ocorrendo, uma vez que o projeto 
começou a fazer parte da programação de mostras e festivais 
que querem expandir seu público, incluindo pessoas com 
deficiências visuais e auditivas.

Desde nossa primeira sessão acessível, ficamos atentos 
aos detalhes que fariam uma grande diferença para nosso 
público-alvo. Então, em todas as exibições as pessoas cegas 
ou com baixa visão recebem um programa em braille, e todos 
os debates contam com a presença de tradutores Libras e 
audiodescritores. Além disso, para facilitar o reconhecimento 
dos espaços do Cinema do Museu e do Derby, foram 
construídas maquetes táteis que representam, em detalhes, 
o conjunto de ambientes mobiliados que compõe os cinemas, 
como a tela de projeção e palco, sala de exibição, poltronas 
(166 no Museu e 160 no Derby), cabine de projeção, áreas 
de circulação e entrada. As maquetes estão expostas nas 
entradas dos cinemas e foram confeccionadas na escala de 
1/25, com dimensões de 0,50 x 1,15m. Todos os elementos 
representados respeitam suas características originais 
como cores, texturas e formas. As legendas de orientação e 
descrição das maquetes estão, também, acompanhadas de 
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caracteres braille. Para fidelizar e facilitar ainda mais o acesso 
deste público ao cinema, oferecemos transportes e contamos 
com monitores para acompanhá-los nas nossas sessões 
acessíveis.

Outro propósito do Alumiar, além do desejo de colaborar para a 
formação de um público, foi o de ser um canal de diálogo entre 
a plateia e profissionais e estudantes da área da acessibilidade. 
Na verdade, conseguimos tornar as sessões do Alumiar um 
espaço de discussão e avaliação do modelo da acessibilidade 
aplicado aos filmes, com debates e pesquisas realizadas entre 
público, realizadores e especialistas. Na medida que fomos 
exibindo os filmes e discutindo sobre eles, também avaliamos 
com a plateia se a acessibilidade produzida foi eficaz, o que 
poderia ser aprimorado ou incluído. Isso nos deu até uma 
certa tranquilidade porque durante todo essa primeira fase do 
Alumiar o importante foi avaliar e tornar a acessibilidade mais 
efetiva a partir das nossas discussões e do retorno recebido. 
Nossa vontade de aprimorar todo o processo foi maior que 
qualquer receio de erro.

Nossas sessões foram sempre gratuitas e durante todo o ano 
mantivemos contato direto com instituições, escolas e grupos 
que reúnem pessoas com deficiências visuais, auditivas e 
específicas. Nosso objetivo, além da importantíssima tarefa 
de promover exibições para um público mais amplo e em 
sessões inclusivas, foi o de fortalecer Pernambuco como 
um polo do fazer e do pensar a acessibilidades nas salas de 
cinema. Para tal, reunimos e contamos com o apoio de grupos, 
profissionais e estudantes tanto locais quanto de outros 
estados brasileiros. E para fortalecer esse saber, realizamos 
atividades de formação com cursos/oficinas, palestras/mesas 
e masterclasses, atendendo cerca de 400 pessoas.

Agora, neste mês de novembro de 2018, comemoramos o 
encerramento da primeira fase do Alumiar com um sentimento 
de alegria e com muita vontade de continuar esse sonho de 
proporcionar a experiência do cinema para todas as pessoas. 
A partir do início próximo ano, o Projeto Alumiar de Sessão 



Acessível do Cinema da Fundação deve iniciar sua segunda 
etapa, ao se tornar itinerante e ser levado aos municípios de 
todas as regiões do Estado. Entendemos que a este projeto 
é vetada a interrupção. Seu único destino plausível é a sua 
consolidação e expansão.

Não posso deixar de ressaltar que o Alumiar se tornou realidade 
graças ao apoio primordial e ao seu imediato acolhimento pelo 
então Ministro da Educação, Mendonça Filho, e pelo diretor geral 
da TV Escola, jornalista Fernando Veloso. Gesto generoso e 
fundamental para a implantação e estabelecimento do projeto. 
A eles, e a todas e todos que aceitaram embarcar nessa grata 
aventura, eternos reconhecimento e agradecimento.

Que esta publicação “Alumiar: Uma experiência de cinema 
acessível” seja recebida como uma inspiração para os grupos 
e instituições que desejam participar do desafio maravilhoso 
que é expandir a experiência do cinema. Todos nós que 
abraçamos o Alumiar estaremos sempre disponíveis para 
repassar o que aprendemos e vivenciamos durante todo este 
processo de sessão acessível do Cinema da Fundação.

E que mais e mais pessoas embarquem no propósito de tornar 
a acessibilidade comunicacional uma realidade cotidiana nas 
nossas salas de exibição em todo o país.

Ana Farache | é a idealizadora e responsável pela 
coordenação do Projeto Alumiar de Sessão Acessível. 
Fotógrafa, jornalista e doutora em Comunicação 
pela Universidade Federal de Pernambuco, é  Coor-
denadora do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco 
e da Cinemateca Pernambucana.  Dirige o Festival 
Internacional Brasil Stop Motion, o primeiro do Nor-
deste a incluir, em 2013, mostra com acessibilidade 
comunicacional.
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Quando Ana Farache me convidou para supervisionar a 
acessibilidade do Projeto Alumiar, eu sabia que estaria 
aceitando uma tarefa intensa. Em média, teríamos 15 dias 
para realizar a audiodescrição, a Libras e a LSE de cada filme. 
Quem é da área sabe que cumprir tal tarefa só é possível com 
muita determinação, comprometimento, noites em claro 
e muito amor à profissão. A equipe vibrava nessa sintonia!

O Alumiar reuniu profissionais da acessibilidade de oito estados 
diferentes, de especialistas na audiodescrição à iniciantes 
na consultoria da Libras e da LSE. Produzimos a acessibilidade 
de filmes de vários gêneros, como documentários, clássicos, 
animação, comédia, drama, silencioso... Uma cartela 
diversificada da produção brasileira (alguns com trechos em 
línguas estrangeiras), que nos demandaram, além do exercício 
natural de pesquisa, a construção de soluções inovadoras e 
criativas para a inserção das acessibilidades, com técnica e 
estética compatíveis a cada obra. 

O mais gratificante desse trabalho foi a exibição imediata 
do filme, seguida de debate com o público. Existiu, nesses 
momentos, uma oportunidade singular de poder ouvir as 
impressões dos espectadores, sempre muito heterogêneos, 
pessoas com ou sem deficiência, pessoas com idades variadas, 
estudantes, profissionais da educação, da acessibilidade ou 
apenas habitués da sala. As exibições foram com acessibilidade 

Liliana Tavares

VINTE E UM LONGAS 
COM ACESSIBILIDADE
COMUNICACIONAL
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“aberta”, com acesso para todos, no intuito de que a plateia 
pudesse ter contato com os recursos de acessibilidade e que 
pudesse opinar sobre eles.

Na cadeia de produção da acessibilidade comunicacional, 
tivemos três setores, divididos de acordo com as tecnologias 
assistivas, cujos fluxos convergiam para a edição e para a 
finalização, o que significa dizer, em poucas palavras, para a 
área responsável por inserir as acessibilidades no filme e por 
fazer a conversão do material para formatos compatíveis de 
exibição no cinema e na televisão. Nessa etapa, tanto para a 
audiodescrição quanto para a Libras, o último passo de revisão 
pós-edição foi muito facilitado pelo uso do programa Frame.
io, que permite digitar as sugestões numa barra que aparece 
enquanto assistimos ao filme. Quando isso é feito, o programa, 
além de marcar com um círculo na timeline do filme, envia uma 
mensagem para o editor. Essa notificação chega em tempo 
real da revisão e marca exatamente o local do ajuste. Pedidos 
como: “antecipar essa fala em dois segundos” são facilmente 
identificados pelo editor. A seguir, iremos descrever algumas 
especificidades de cada setor da acessibilidade. 

Audiodescrição-AD - Nesse setor, nós conseguimos reunir 
profissionais de sete estados diferentes (PE, RJ, SP, BA, SC, MG, 
RS) entre treze audiodescritores roteiristas, onze narradores 
e nove consultores com deficiência visual, competentes 
representantes da produção atual da audiodescrição no Brasil. 
Eles foram convidados conforme afinidades que identificávamos 
entre eles e a obra. Na maioria das vezes, os audiodescritores 
roteiristas podiam indicar o audiodescritor consultor com quem 
gostariam de trabalhar, mas em alguns casos nós tínhamos 
interesse de que determinadas duplas trabalhassem juntas, 
para que houvesse um intercâmbio e para promover trocas de 
saberes. Assim, roteiristas pernambucanos trabalharam com 
consultores paulistas, ou gaúchos, por exemplo. Em alguns 
casos, era necessário também contar com o trabalho de um 
consultor de conteúdo, para esclarecer dúvidas sobre o tema 
abordado no filme. No que diz respeito à narração, a voz era 
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escolhida, geralmente em contraponto à voz do personagem 
principal do filme, se feminina ou masculina, se grave ou 
aguda, se uma ou mais vozes. 

Um exemplo da complexidade das escolhas dos audiodes-
critores na tentativa de harmonizar a audiodescrição com a 
obra pode ser observado em O que se Move, de Caetano 
Gotardo. É um filme que conta três histórias de três famílias 
que são afetadas com a perda ou com a chegada de um filho. 
Cada história termina com uma mãe cantando. Decidimos 
que cada audiodescritor iria fazer uma história diferente, isso 
garantiria uma certa individualidade às histórias, ao mesmo 
tempo em que escolhemos um único consultor para dar unidade 
ao roteiro do filme, bem como optamos por uma só narradora, 
com o mesmo objetivo. Escolhemos uma voz feminina, já 
que se tratava de mães contando suas histórias. Em geral, 
optaríamos por uma voz masculina, a fim de contrastar com a 
voz da protagonista, mas desta vez, pelo conteúdo do filme, 
e por sua carga emotiva, entendemos que a voz feminina era 
mais fiel a poética do filme.

Outro exemplo, aqui mais complexo pela narração, foi 
o filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati. Falado em 
três línguas, inglês, espanhol e português. Além da voz do 
narrador da audiodescrição, foi necessário fazer voice over 
dos personagens. Ao todo, foram cinco pessoas diferentes 
fazendo voice over, sendo que uma fazia duas vozes distintas, 
Carlota criança e Carlota adulta. Pela característica do filme, 
colocar uma voz apenas para ler as legendas, como é de 
costume, faria com que o filme tivesse outro ritmo, perdendo 
a vivacidade e a fluidez das cenas, muito dinâmicas na sua 
maioria.

Já no filme O Rochedo e a Estrela, de Kátia Mesel, um 
documentário com depoimentos de cinco estrangeiros, 
optamos por ter a narração da audiodescrição feita por uma 
voz feminina, e a legenda lida por uma voz masculina, visto 
que os depoimentos eram de homens e tinham praticamente 
a mesma entonação. Aqui, era mais importante focar no 
conteúdo do que na forma. 
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Assim, para cada filme, foram avaliadas as intervenções 
acessíveis mais adequadas. Para mim, foi de grande riqueza 
poder revisar os roteiros de profissionais experientes, com 
o intuito de imprimir uma certa unidade do modo Alumiar de 
fazer AD. Observações como, “nesse trecho ainda cabem 
mais descrições”, ou “geralmente escolhemos um descritivo 
curto para uma personagem quando ou enquanto ela não 
tem nome”, “nós preferimos evitar o pronome seu/sua na 
audiodescrição”, permitiram que fosse estabelecida certa 
identidade do Alumiar, sem que fosse tirada a particularidade 
de cada roteirista. Quanto à narração, discutíamos com cada 
profissional sobre o melhor tom de voz, o ritmo apropriado. 
Quando a gravação se dava aqui no Recife, nós, além dessa 
conversa preparatória, acompanhávamos e dirigíamos todo o 
processo de gravação no estúdio.

Libras - A tradução da língua brasileira de sinais para filmes 
requer do tradutor pré-requisitos, tais como: conhecimento 
da linguagem cinematográfica, familiarização com o set de 
filmagem, e desenvoltura para traduzir de acordo com cada 
personagem ou situação do filme. Além do tradutor intérprete, 
outro profissional essencial para garantir melhor qualidade à 
tradução é o consultor surdo. A prática de consultoria vem sendo 
incentivada e intensificada aqui no Recife. Trazida da minha 
experiência com a consultoria da audiodescrição, começamos 
a inserir consultoria na Libras em 2014 nas nossas atividades no 
festival VerOuvindo. No projeto Alumiar, foi possível consolidar 
essa prática, proporcionando a experiência profissional para 
surdos fluentes na Libras e no português, que têm a capacidade 
criativa de sugerir novos sinais que traduzissem a variedade 
linguística que os diferentes gêneros fílmicos apresentaram. 
Essa experiência é inovadora também para os intérpretes, que 
passaram a contar com um falante nativo para tirar dúvidas, 
para discutir o uso de sinais, ampliando a pesquisa tradutória, 
que algumas vezes era feita com surdos de outros estados e 
até de outros países. Esse modelo permite a revisão de todo 
o texto do filme antes da gravação da Libras, o que contribui 
para agilizar o processo de captação de imagem no estúdio.



19

Na escolha de um intérprete estão envolvidos, além das 
qualidades apontadas acima, critérios semelhantes aos da 
seleção de um ator para compor o elenco de um filme, no que 
diz respeito às características físicas. Leva-se em consideração 
a etnia, o gênero, a idade e a fisionomia. Por exemplo, um 
filme em que a personagem principal é uma mulher negra, 
sendo a história contada também por uma mulher negra, seria 
contraditório colocar um intérprete masculino ou uma mulher 
loira. Mais que um critério estético, essas escolhas devem 
apresentar coerência com a ideologia do filme. 

Na nossa prática, a Libras foi o recurso acessível que 
apresentou mais especificidades, principalmente por causa da 
filmagem da janela de Libras. Essa, certamente, foi a razão 
de mantermos a produção 99% pernambucana. Apenas 
contratamos um intérprete vindo de outro estado, da Paraíba, 
vindo gravar sob nossa orientação. Foram ao todo dez 
tradutores intérpretes, e seis consultores surdos, três deles 
iniciantes aprendizes, que tiveram a primeira experiência e 
prática de consultoria no projeto Alumiar. 

Durante as filmagens, percebeu-se que era necessário registrar 
em uma tabela o tempo das tomadas/takes, para auxiliar na 
edição. A tabela de orientação, juntamente com a imagem da 
tradução com o áudio do filme, reduz a probabilidade de erro 
na edição. É durante a edição que é feito o corte do chroma 
key e o posicionamento do intérprete rente à tela, geralmente 
no canto inferior direito. Algumas vezes, houve a necessidade 
de colocar a janela no centro à esquerda. No caso do filme 
Rio Doce/CDU, de Adelina Pontual, com diálogos acelerados, 
os intérpretes aparecem e desaparecem à medida que as 
pessoas falam. Escolhemos dois intérpretes, um masculino e 
um feminino, para acompanhar os falantes do mesmo gênero. 
Muitas vezes, como também aconteceu no filme Brasil 
Animado, de Mariana Caltabiano, os dois intérpretes ficaram 
na tela ao mesmo tempo.

A variedade dos gêneros dos filmes suscitou a necessidade 
de criarmos efeitos para a janela de Libras que dialogasse 
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com cada obra: o uso da janela de Libras em preto e branco; 
o uso do recurso de fading; desbotamento, para enfatizar 
o flashback, que colaborou para imprimir o significado de 
passado na tradução; e o uso de filtro de cor. Também no 
filme O que se Move, de Caetano Gotardo, por causa da 
narrativa feminina das histórias de três mães, escolhemos três 
intérpretes mulheres, uma para cada história. Convidamos 
também uma consultora surda para intensificar esse universo 
feminino e ao mesmo tempo dar unicidade ao filme.

Outro exemplo de uso de vários intérpretes foi no documentário 
O Rochedo e a Estrela, de Kátia Mesel. Como o filme contém 
depoimentos longos e conteúdo denso, escolhemos quatro 
intérpretes seguindo o seguinte critério: um intérprete para o 
historiador, outro para os entrevistados estrangeiros, outro para 
os brasileiros e uma intérprete feminina para as entrevistadas 
mulheres. Essa escolha deu fluidez ao filme no sentido, pois 
quando mudava o entrevistado, mudava o também o intérprete. 

Um experimento importante que realizamos ao final do projeto 
foi ter um surdo interpretando a Libras com a consultoria de um 
tradutor intérprete. Decidimos inverter os papéis na tradução 
do filme silencioso Veneza Americana, de J. Cambieri e Ugo 
Falangola. Como não havia necessidade de ouvir o script 
para realizar a tradução das cartelas de texto que aparecem 
no filme “mudo”, consideramos a situação ideal para ter a 
tradução realizada por um nativo da Libras. Usamos um 
teleprompter para facilitar a leitura do texto e o resultado foi 
visto na exibição de encerramento do III Encontro Alumiar, que 
realizou um cine concerto, executado pelo músico deficiente 
visual Felipe Monteiro, ao mesmo tempo em que ele escutava a 
audiodescrição. Tocou à moda dos tempos do cinema “mudo”.

Ainda sobre a produção da Libras é imprescindível falar 
do volume da criação de novos sinais para dar conta dos 
regionalismos, das palavras estrangeiras, dos provérbios, 
das músicas, dos poemas, enfim dos aspectos semânticos e 
sintáticos de ambas as línguas. 
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LSE - A legenda para surdos e ensurdecidos é a acessibilidade 
comunicacional que mais causa confusão entre os produtores 
do audiovisual. Chamada de legenda descritiva pela Ancine, 
Agência Nacional do Cinema, ela é confundida com a closed 
caption, comumente utilizada na TV. A LSE pode ser considerada 
closed caption pelo fato de ficar oculta, mas existem muitas 
diferenças entre uma legenda comum e uma legenda feita para 
pessoas com deficiência auditiva. Fazem parte das regras para a 
elaboração da LSE o número de caracteres resumido, supressão 
e ou substituição de palavras, o tipo de fonte, a posição das 
legendas, entre outros aspectos.

Essa modalidade de acessibilidade foi a que tivemos menos 
variedade de profissionais. Cinco legendistas, de três estados 
diferentes, e um consultor que integrou a equipe depois do 
décimo segundo filme, após o nosso I Encontro Alumiar, que 
conseguiu capacitar nesse recurso um surdo oralizado, com 
implante coclear. Interessadíssimo, ele estudou as regras para 
a inserção das legendas e passou a fazer a revisão do texto. 
De acordo com os legendistas, a participação do consultor de 
legenda colaborou enormemente na tomada de decisões como 
por exemplo na escolha de inserção. Iniciamos esse que talvez 
seja o primeiro consultor de LSE do país.

No início, a produção das legendas teve que se adaptar às regras 
da TV Escola. Aprendemos que cada emissora de televisão 
possui suas próprias regras para a produção da legenda. Tivemos 
que adaptar os três primeiros filmes. Muito da criatividade que 
estávamos testando, cores diferentes de legenda de acordo 
com o personagem, inserção de ruídos e uso de indicação de 
entonação de voz do personagem, onomatopeias, entre outros, 
tiveram que ser refeitos, readaptados. 

Para alguns filmes, duas legendistas preferiram fazer duas 
versões de legendas, uma para o cinema e outra para a TV, 
alegando que não queriam tolher a criatividade no cinema. Elas 
entendiam que as regras básicas delimitadas pela televisão, 
como as de inserção do nome do personagem, de alguns sons, 
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do itálico para voice over etc, eram poucas diante da possibilidade 
de ampliar a compreensão sonora do filme.

Se tivéssemos que apontar a falha mais frequente dessa 
modalidade, o que mais escapam são os erros de digitação que, 
na sua maioria, só são percebidos na tela, durante o teste, ou na 
hora da exibição. Por falar em teste, é indispensável que, antes da 
exibição do filme, haja um teste na sala de cinema, para verificar 
se há necessidade de ajustes em qualquer das acessibilidades.

Após a exibição do filme, durante os debates, foi comum os surdos 
elogiarem a possibilidade de ter tanto a LSE quanto a Libras ao 
mesmo tempo na tela, destacando como uma complementava 
a outra. Nós esclarecíamos que, de acordo com as normas da 
Ancine, as acessibilidades serão exibidas no modo individual e 
só será possível escolher um tipo por vez. 

A impossibilidade de exibição das acessibilidades em salas 
de cinema continua sendo o maior entrave da inclusão no 
audiovisual. Ainda não existe um aparelho padrão que seja 
compatível com todas as salas e que possa beneficiar filmes 
nacionais e estrangeiros. Recentemente, a Instrução Normativa 
da Ancine de exibir filmes com acessibilidade nas salas de 
cinema foi adiada pela terceira vez, agora, para o início de 2020. 
Enquanto isso, continuamos fazendo, apresentando, pensando, 
criando e discutindo acessibilidade no audiovisual.

Liliana Tavares | é doutoranda em Comunicação 
na UFPE, mestre em Educação, graduada em 
Psicologia, supervisora da acessibilidade do Projeto 
Alumiar, idealizadora e coordenadora do Festival 
VerOuvindo, audiodescritora e gestora da Com 
Acessibilidade Comunicacional.
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Nas primeiras reuniões de formatação do Projeto Alumiar, 
com a coordenadora do Cinema da Fundação, Ana Farache, 
e a audiodescritora Liliana Tavares, sabíamos ter um projeto 
volumoso e desafiador em mãos: tornar acessíveis 21 longas 
brasileiros, a serem exibidos, quinzenal e gratuitamente no 
Cinema da Fundação para o público com deficiência sensorial; 
além de promover atividades formativas de acessibilidade 
para cinema. Podemos dizer que fizemos tudo isso. Os doze 
meses da primeira fase do projeto foram de trabalho intenso 
e muita dedicação, mas também renderam boas experiências 
na produção da acessibilidade dos filmes, sessões lindas e 
lotadas por pessoas com e sem deficiência e diálogos férteis 
com o público, além de ampliar conhecimentos na área da 
acessibilidade comunicacional de muitos profissionais. 

As demandas do Projeto Alumiar não envolviam apenas 
a produção de acessibilidade para os filmes brasileiros. 
Consistiam também em uma série de outras etapas e funções 
importantes para a inclusão das pessoas com deficiência no 
cinema, como a formação de público e as atividades formativas. 
Nosso esforço sempre foi o de trabalhar esses eixos de modo 
paralelo e contínuo. 

O primeiro eixo do projeto, tornar acessível filmes brasileiros 
com os recursos da audiodescrição (AD), da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) e da legenda para surdos e ensurdecidos 

Túlio Rodrigues

PRODUÇÃO, FORMAÇÃO 
DE PÚBLICO E ATIVIDADES 
FORMATIVAS
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(LSE), foi certamente o mais trabalhoso. No início, concentramos 
nosso trabalho na curadoria dos filmes a serem exibidos. A 
partir dos filmes selecionados, foi dado início ao contato com 
distribuidoras, diretores e produtores dos filmes, no qual o convite 
para participação no projeto era acompanhado da contrapartida 
de entrega da versão acessível do filme em DCP (Digital Cinema 
Packer), um formato padrão para exibição em cinema digital. Ao 
todo, doze distribuidoras e sete diretores cederam filmes para 
produção da acessibilidade, exibição no Cinema da Fundação, 
além da exibição na TV Escola e na TV INES, parceiras do 
projeto Alumiar. 

Com o filme em mãos, era dado início a produção da acessi-
bilidade, com profissionais da audiodescrição, Libras e LSE. 
Depois do processo de produção e gravação das acessibilidades, 
o material seguia para a edição, revisão, finalização e testes do 
filme acessível no cinema, etapa fundamental para checagem do 
produto final. Em seguida, uma versão do filme era adequada ao 
formato de exibição da TV Escola e da TV INES. Assim, estava 
pronto o filme acessível a ser exibido na Sessão Alumiar.

Formação de Público - Em paralelo à produção da acessibilidade 
dos filmes, trabalhamos um dos eixos fundamentais do projeto 
Alumiar: a formação de público, um dos maiores desafios 
para quem trabalha com cultura no Brasil. A presença do 
público em equipamentos culturais, como cinemas, teatros ou 
museus, ainda é escassa. Desses equipamentos, o cinema é 
o que tem maior circulação de público, embora a maior parte 
desses espectadores não consuma filmes brasileiros. Segundo 
o Observatório Brasileiro de Cinema e Audiovisual¹, de janeiro 
a agosto de 2018, o público consumidor de filmes estrangeiros 
foi de 82,7% do público total, enquanto apenas 17,3% do público 
consumiu filmes brasileiros. Ou seja, ainda temos uma longa 
jornada de formação, promoção e adesão do público brasileiro 
ao cinema nacional pela frente. 

Mas, e o público brasileiro com deficiência sensorial? Será que 
ele ocupa as salas de cinema? Consome filmes brasileiros? 
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Está dentro dessas estatísticas? Boa parte da oferta de 
filmes brasileiros nos cinemas não é exibida com recursos 
de acessibilidade comunicacional, o que dificulta o acesso 
de pessoas cegas ou com baixa visão e surdas às salas de 
exibição. E, mesmo ao acessar essas salas, por exemplo, 
pessoas surdas preferem assistir a filmes estrangeiros, porque 
são exibidos com legendas. Logo, ofertar filmes brasileiros 
com acessibilidade é um dos primeiros passos para dialogar, 
conquistar e formar um público com deficiência sensorial, 
não apenas na ida às salas de cinema, mas também para 
o consumo das produções nacionais. No entanto, será isso 
suficiente?

Esses questionamentos nos fizeram adotar estratégias para 
alcançar o público da Sessão Alumiar. A primeira delas foi 
elaborar um mapeamento de escolas, instituições e associações 
de pessoas com deficiência na Região Metropolitana do 
Recife, a partir de contatos oriundos de ações anteriormente 
realizadas pela equipe, assim como por meio de novos contatos 
provenientes da Secretaria de Educação e da Superintendência 
Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, ambas do 
Governo do Estado de Pernambuco. Tal mapeamento foi 
fundamental para articularmos as sessões acessíveis com o 
público, pensando no conteúdo e na classificação indicativa 
dos filmes que melhor dialogassem com cada grupo. Além de 
telefonemas e e-mails para contato, fizemos visitas a algumas 
entidades para apresentar o projeto e convidá-las para as 
sessões. Ao todo, foram mais de 30 escolas, associações e 
instituições presentes na Sessão Alumiar. 

Para facilitar e estimular a presença das entidades no cinema, 
o projeto Alumiar cedeu transporte de ida e volta para cada 
sessão. Tal oferta foi fundamental para adesão ao projeto, 
assim como para a viabilização do mesmo, visto que muitas 
dessas escolas ou associações ficam afastadas do Recife. 
Assim, o público das cidades de Abreu e Lima, Cabo de Santo 
Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Nazaré 
da Mata, Olinda, e Recife, pôde ir ao cinema pela primeira 
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vez, assistir a um filme com audiodescrição pela primeira vez 
ou ver um filme com Libras pela primeira vez. Os depoimentos 
nos debates após as sessões sempre foram revigorantes, além 
da satisfação das pessoas ao irem ao cinema e se identificarem 
com a obra, elas ainda podiam discutir o filme, a narrativa, a 
história, munidas dos recursos da acessibilidade comunicacional 
utilizados. 

Outro ponto importante para alcançar o público foi montar 
estratégias de divulgação acessível. A cada filme exibido, as 
peças digitais de divulgação eram acompanhadas da descrição 
da imagem, usando a hashtag “#PraTodoMundoVer”. Foram 
elaborados áudio convites para as sessões voltados ao público 
com deficiência visual, e também vídeo convites em Libras para 
o público com deficiência auditiva. Os filmes também receberam 
trailers com audiodescrição, Libras e LSE. Todo esse material 
foi disparado nas redes sociais, listas de e-mails e listas de 
Whatsapp. 

Pensar o acolhimento do público durante as sessões foi 
igualmente uma forma de garantir o conforto e a adesão das 
pessoas ao projeto. O público com deficiência visual era recebido 
pela equipe de audiodescrição, que entregava os aparelhos para 
transmissão da audiodescrição da sala do cinema, do público 
e do debate. Os aparelhos eram desligados na hora do filme, 
que, então, eram exibidos com audiodescrição aberta. Antes da 
sessão, o público com deficiência visual podia ainda sentir as 
maquetes táteis das salas do Cinema da Fundação do Derby e 
de Casa Forte. As maquetes táteis representam, em detalhes, o 
conjunto de ambientes mobiliados que compõe o cinema, como 
a sala de exibição, a tela de projeção, palco, poltronas, cabine de 
projeção, áreas de circulação, entrada e saída do cinema. 

O público com deficiência auditiva, por sua vez, era recebido por 
intérpretes de Libras que tiravam as dúvidas sobre o espaço, 
retirada de ingressos na bilheteria e acesso ao cinema. Os 
intérpretes também traduziam as falas de início das sessões, e 
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os debates que sempre aconteciam depois do filme. Na maioria 
dos debates, o público surdo pôde contar com a presença do 
intérprete e do consultor que trabalharam no filme exibido, 
intensificando e acalorando os questionamentos, comentários 
e diálogos. 

Entre as estratégias utilizadas, destacamos a coleta de 
feedbacks. No final de cada sessão, distribumos cartelas de 
opinião para os espectadores. Para o público com deficiência 
visual, foram realizadas perguntas como “O que achou da 
audiodescrição do filme?”, “Já assistiu algum filme com 
audiodescrição no cinema?”, “O que achou da experiência com 
a maquete tátil?”, entre outras perguntas. Para o público com 
deficiência auditiva, foram feitas perguntas como “O que achou 
da Libras e LSE do filme?”, “Já assistiu algum filme com Libras 
ou LSE no cinema?”, entre outras. Para todos os públicos, 
pedíamos avaliação sobre as estratégias de divulgação do 
projeto, a simpatia da equipe e sobre os filmes já exibidos, 
além de espaço para críticas, sugestões e comentários. 

Por fim, é preciso dizer que a Sessão Alumiar aconteceu in-
variavelmente nas terças à tarde, horário a favorecer a presença 
das escolas durante a sessão, fortalecendo o compromisso 
do Cinema da Fundação com as demandas relacionadas a 
educação e cultura.

Adotando todas essas estratégias, alcançamos um número 
de mais de 2 mil espectadores ao longo de doze meses de 
Sessão Alumiar. Um número bastante significativo, visto 
que não se tinha programação regular de filmes com as três 
acessibilidades nos cinemas brasileiros antes. Além disso, o 
projeto dialogou com um público com demandas próprias, cujo 
acesso às salas de cinema dependem, inclusive, de elementos 
externos à nossa possível atuação, como a acessibilidade 
arquitetônica e comunicacional dos equipamentos culturais e 
seu entorno, a mobilidade e acessibilidade na própria cidade e 
as barreiras atitudinais das mais diversas formas.
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Atividades Formativas - O último eixo do projeto Alumiar, porém 
não menos importante, foi promover atividades de formação 
gratuitas sobre acessibilidade para cinema. Desde 2016, a Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), por meio de Instrução Normativa², 
tornou obrigatório que todos os filmes por ela financiados 
tenham os recursos de audiodescrição, Libras e LSE. A partir 
de então, muitos produtores e diretores de cinema começaram 
a incluir a acessibilidade em seus projetos, embora nem todos 
estejam totalmente familiarizados com as reais demandas da 
acessibilidade. Por isso, é extremamente necessário estimular 
o conhecimento desses recursos para os profissionais do 
cinema. Não só para que tenham mais entendimento sobre as 
tecnologias assistivas e suas especificidades, mas também para 
que possam ter discernimento na contratação de uma equipe 
especializada para executar o trabalho, de modo que possam 
participar ativamente do processo de produção da acessibilidade, 
contribuindo inclusive no diálogo entre estética e conteúdo dessa 
acessibilidade com a obra original. 

Além de atingir os profissionais do cinema, a promoção de 
atividades formativas sobre essa temática é de fundamental 
importância igualmente para os profissionais da acessibilidade. 
Audiodescritores, intérpretes de Libras e legendistas que precisam 
se aperfeiçoar na área da acessibilidade cultural puderam focar 
na acessibilidade para cinema por meio de cursos, oficinas, 
palestras e debates em três edições do Encontro Alumiar. 

O I Encontro Alumiar de Cinema Acessível, em março de 2018, 
nos gerou uma grata surpresa: com o curso de Legenda para 
Surdos e Ensurdecidos, capacitamos um surdo oralizado como 
consultor de LSE, que passou a atuar nessa função a partir da 
segunda metade dos filmes da Sessão Alumiar. No encontro, 
também tivemos a exibição do filme O Canto do Mar (1952), que 
é a primeira inserção de uma janela de Libras em preto e branco 
num filme brasileiro. 
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O interesse do público nas atividades formativas resultou 
na realização do II Encontro Alumiar de Cinema Acessível, 
em julho de 2018.  Na ocasião, tivemos a exibição do filme 
Cromossomo 21 (2017), a pedido da comunidade surda e que 
contou com a presença de muitas pessoas com Síndrome de 
Down na plateia, visto que o filme é protagonizado por uma 
atriz com essa deficiência. 

Um dos pontos marcantes do encontro, foi a presença de 
uma produtora cultural e pessoa com deficiência da cidade 
de Tabira, interior de Pernambuco, que viajou seis horas 
de ônibus para participar das atividades do evento. Poder 
conhecer, dialogar e articular atividades culturais acessíveis 
com pessoas de outros lugares nos anima e nos encoraja 
para outras empreitadas para além do espaço físico do próprio 
Cinema da Fundação/Recife. 

O III Encontro Alumiar de Cinema Acessível, em novembro 
de 2018, encerrou a primeira fase do projeto, com atividades 
formativas, mostra de filmes, e um cine concerto acessível, 
com o filme silencioso Veneza Americana (1922), com recursos 
de audiodescrição e Libras, e trilha sonora ao vivo executada 
por um músico com deficiência visual. 

Para nossa felicidade, as atividades formativas não param 
por aí. Um curso de introdução à Libras foi ofertado para 
os funcionários do Cinema da Fundação e da Cinemateca 
Pernambucana que atendem diretamente ao público. Com 
isso, no futuro, que esperamos que seja muito próximo, o pú-
blico surdo poderá ser bem atendido e acolhido nos nossos 
espaços. A cinemateca, inclusive, já está preparada com  
piso podotátil e vistas guiadas com audiodescrição e Libras, 
levando pessoas com deficiências sensoriais a desfrutarem de 
todo o conteúdo disponível.  Há doze meses viemos plantando 
algumas sementes. Algumas já brotaram e já se mostram 
por aí. Outras ainda vão crescer, e esperamos que se tornem 
árvores frondosas, mas principalmente, com raízes firmes e 
fortes.
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¹ O Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA) tem por objetivo a 
difusão de dados e informações qualificadas produzidas pela Agência Nacional 
do Cinema (ANCINE). Os dados divulgados estão disponíveis no Painel Interativo 
da seção ‘Cinema’, onde encontram-se dados sobre as atividades relativas à 
exibição de filmes em salas como quantidade de salas de cinema e sua distribuição 
regional, resultados de bilheteria dos filmes, distribuidoras e produtoras, além 
de informações sobre coprodução internacional. O Painel Interativo pode ser 
consultado em: https://oca.ancine.gov.br/painel-interativo

² Instrução Normativa da ANCINE nº 116, de 18 de dezembro de 2014, tornou-
se obrigatória, para todos os projetos de produção audiovisual financiados com 
recursos públicos federais geridos pela ANCINE, a execução dos serviços de 
legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS – Língua Brasileira 
de Sinais. A Instrução Normativa 116 pode ser consultada na íntegra em: https://
www.ancine.gov.br/pt-br/legislacao/instrucoes-normativas-consolidadas/instru-
o-normativa-n-116-de-18-de-dezembro-de-2014

Túlio Rodrigues | é graduado em Cinema e Audio-
visual pela Universidade Federal de Pernambuco. 
É produtor de acessibilidade cultural, com foco em 
projetos de cinema acessível. É produtor do projeto 
Alumiar, do Festival VerOuvindo e do vlog acessível 
Janela dos Dias. Também produz acessibilidade e 
audiodescrição para filmes, séries e conteúdo para 
internet.
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Introdução - O Cinema é um veículo de comunicação que trans-
mite os mais diversos discursos de um determinado período, 
povo e cultura. A sétima arte trabalha com representações 
sociais na tela que reforçam ou diluem identidades, memórias, 
ideologias políticas, entre outros fatores que acabam por 
atingir o público que consome esta arte e o influenciando, 
modificando, causando reflexões e debates tendo como base 
uma obra ficcional, porém levando, muitas vezes, um retrato 
da realidade para as salas de exibição (RABELO, 2014). 

Contudo, as obras cinematográficas, principalmente nossa 
produção nacional, não são distribuídas e exibidas de forma 
acessível para o público que utiliza recursos de acessibilidade, 
ou seja, ferramentas que tornam a obra compreensível, 
tais quais Audiodescrição – AD, Legenda para Surdos e 
Ensurdecidos – LSE e Janela de Libras – JL. O que acaba 
por privar o publico com deficiência de interagir com a obra e 
participar dos debates e até mesmo refletir sobre toda carga 
política e ideológica abordada nos filmes. 

Não obstante, este ensaio tratará especificamente da Janela 
de Libras (JL), recurso de acessibilidade voltado para as 
pessoas surdas usuárias da Língua de Sinais Brasileira – LSB, 
conhecida popularmente pela sigla LIBRAS. O campo epis-
temológico que nos dará norte são os Estudos da Tradução 
(ET), mais especificamente a área de Tradução Audiovisual  
(TAV). 

Carlos Oliveira
Alessando Vasconcelos

A JANELA DE LIBRAS
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O povo surdo carrega um histórico de lutas na área da 
acessibilidade nos espaços culturais e com o Cinema não 
seria diferente. A legislação conquistada nas ultimas décadas 
e as recentes normativas da Ancine – Agência Nacional de 
Cinema – resguardam o direito a acessibilidade nos espaços 
de distribuição dos conteúdos audiovisuais, inclusive os gran-
des filmes produzidos para o cinema. 

Contudo, a forma como é produzida essa acessibilidade 
ainda se configura como um campo pouco explorado pelas 
pesquisas, discussões acadêmicas e os espaços culturais tais 
como museus, cinemas, teatros e outros. Neste seguimento, 
o presente trabalho busca discutir o processo de produção de 
uma Janela de Libras – JL para o cinema.

Destacaremos o processo de elaboração da JL, tendo como 
campo empírico a relação entre Tradutor/ Intérprete de Libras 
e Consultor Surdo na gravação dessa acessiblidade do Projeto 
Alumiar. À vista disso, salientamos sua importância, que muito 
mais do que a tradução de obras nacionais, é um projeto 
que visa sensibilizar a cadeia produtiva de cinema acerca da 
inserção da pessoa com deficiência como público consumidor 
de suas produções.

Tradução Audiovisual e Janelas de Libras - De acordo com 
Anjos (2017), a Tradução Audiovisual (TAV) está inserida 
no âmbito dos Estudos da Tradução (ET), sendo uma área 
autônoma nesse campo, consolidada na década de 90 com a 
publicação de diversos trabalhos, dentre eles Gambier (1995, 
1996, 1998) e Gottlieb (1997 e 2000). A TAV, de forma sintética, 
é a parte dos ET que investiga, analisa, discute a tradução de 
obras audiovisuais, tradução esta que pode ser copilada em 
dois grandes grupos: legendagem e dublagem (FRANCO E 
ARAÚJO 2011, p. 2). 

No nosso caso, dadas às devidas peculiaridades, podemos 
considerar a JL como uma modalidade de TAV, visto que 
estamos tratando de tradução de uma língua fonte para uma 
língua alvo no âmbito do audiovisual. No entanto, temos que 
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destacar que não é todo material audiovisual com JL que se 
caracteriza como uma TAV, como por exemplo um telejornal 
traduzido simultaneamente, uma peça de teatro com intérprete 
de LIBRAS gravada em vídeo, como podemos observar na 
fala a seguir: 

No caso da língua de sinais, devemos observar com 
cuidado o tipo de trabalho que está sendo feito para 
determinar se ele pode ser considerado uma modalidade 
de TAV ou não. Concordo com as autoras, quando não 
consideram a interpretação simultânea para a língua 
de sinais como parte da TAV, mas não generalizo, visto 
que pode ocorrer também a tradução para a língua de 
sinais de projetos audiovisuais, o que é completamente 
aderente ao conceito de TAV (ANJOS 2017, p. 34).

O que vai caracterizar a JL como TAV é o tratamento prévio dado 
a adaptação da obra, ou seja, toda pesquisa, levantamento de 
sinais, consultoria de uma pessoa surda e técnicas utilizadas 
no processo de elaboração deste recurso de acessibilidade.

Ainda pensando em consonância com Anjos (2017), precisamos 
destacar que a JL não se enquadra em nenhum dos dois 
grandes grupos citados acima: legendagem e dublagem, já 
que não se constitui apenas como uma transposição linguística 
de textos e sons, mas também na incorporação de planos, 
perspectivas e até particularidades físicas como as expressões 
faciais e corporais que auxiliem na fruição da obra. 

No que diz respeito a composição técnica da JL na tela, a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT de número 
15.290, categoriza este recurso como “espaço delimitado no 
vídeo onde as informações veiculadas na língua portuguesa 
são interpretadas através de LIBRAS” (ABNT, 2005. p.3). Além 
do mais, define dentre outras coisas, as dimensões em que 
a JL deve aparecer na tela. Segundo a norma deve ter ½ da 
altura e ¼ da largura da tela (ANJOS, 2017). 
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Outro documento no qual podemos nos basear é o Guia para 
Produções Audiovisuais Acessíveis do Ministério da Cultura, 
que mantém as dimensões estipuladas na norma da ABNT, 
mas acrescenta que uma obra audiovisual é “traduzido num 
quadro reservado, preferencialmente, no canto inferior direito 
da tela, exibido simultaneamente à programação” (NAVES, 
2016). 

Contudo, apesar das normas e guias disponíveis, as JL 
aparecem na produção audiovisual das mais variadas maneiras 
e nos mais variados cantos da tela (ANJOS, 2017). Portanto, 
não vamos nos aprofundar neste trabalho, até mesmo por uma 
questão de espaço, em como deveria ser a JL, ou qual seria 
a melhor forma de exibi-la. Contudo, devemos ter em mente 
de que ela – a Janela de Libras – deve ser gravada com rigor 
técnico de forma que seja bem visualizada pelo público surdo.

Porém, destacamos que o projeto Alumiar optou por uma JL de 
fundo transparente sobreposta ao filme.  Acreditamos que dessa 
forma conseguimos um resultado que contempla a harmonia 
entre a legibilidade da janela e o mínimo de intervenção na 
obra traduzida, já que a janela de fundo transparente utiliza 
menos espaço de sobreposição.

Adentrando no processo de composição da JL, destacamos 
duas figuras centrais do trabalho de produção desse 
equipamento de acessibilidade: o Tradutor/Intérprete de Libras 
e o Consultor Surdo, além de abordarmos como se configura 
a relação entre esses dois profissionais na elaboração da 
acessibilidade através da JL, destacaremos o passo a passo 
do processo, desde a leitura da obra (Roteiro, filme e contexto 
da produção) até a gravação da JL. No entanto, precisamos 
definir bem os dois profissionais e os papeis que cada 
um desempenha dentro do trabalho de criação de uma JL. 
Iniciaremos pelo Consultor Surdo.

O Intérprete de Libras e Consultor Surdo - A atividade de 
consultoria em Libras é feita por pessoas surdas devidamente 
qualificadas para este fim. A atuação destes profissionais é 
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uma necessidade indispensável que deve ser incluída por 
equipes e profissionais responsáveis pela produção da Libras 
em filmes, teatros, exposições, músicas, dentre outros produtos 
e eventos. O papel de consultoria em Libras é avaliação 
técnica da qualidade, eficácia, pertinência e funcionalidade 
do produto traduzido. Os consultores, por serem usuários de 
língua de sinais, vivenciam e conhecem profundamente as 
características singulares do povo surdo, sua identidade e sua 
cultura.

Os consultores surdos são pessoas bilíngues, com proficiência 
tanto em sua língua nativa, língua de sinais, como em sua 
segunda língua, a língua oral do país em que vivem. Os surdos 
que utilizaram a língua de sinais e vivenciam a comunidade 
surda, conhecem profundamente as características do povo 
surdo, principalmente da identidade e cultura surda da qual 
fazem parte. Não obstante, como profissionais consultores, seu 
papel é transmitir ao intérprete seu conhecimento estrutural e 
estético da língua.

A importância dos filmes nacionais do Projeto Alumiar se 
caracteriza pela presença da JL voltada às pessoas surdas, 
para que possam assistir as obras em sua própria língua e 
com isso ter uma melhor compreensão da obra fílmica.  Anjo 
(2017) diz que “diante das eminências de seu poder social, 
é inegável a importância que este tipo de obra tem para a 
formação social, justificando-se então a nossa opção pela 
tradução de material audiovisual para a Libras”. 

O Tradutor/Intérprete de Libras é o responsável pela tradução 
da língua brasileira de sinais para a língua portuguesa e da 
língua portuguesa para a língua de sinais. Dentro do processo 
de produção da JL, ele é encarregado de traduzir os diálogos 
entre os personagens e os sons que são importantes para 
compreensão do enredo da história e também:

O intérprete de LIBRAS, ao meu ver, exerce um papel 
ativo na comunidade surda e deve expressar essa 
responsabilidade em seu trabalho. Acrescento ainda 
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que ao pensar na tradução de cinema – objeto deste 
estudo, o TILS deve ter a convicção de que seu trabalho 
é de, não só possibilitar ao surdo entender o que se 
passa na tela, mas contribuir para que ele vivencie o 
cinema e desfrute dessa experiência cultural tão rica 
(ANJOS, 2017).

O processo de tradução e consultoria, no projeto Alumiar, 
segue alguns passos fundamentais para a organização 
do trabalho de tradução da obra fílmica. Neste processo, 
consultores surdos e tradutores estão juntos em praticamente 
todas as etapas, desde a pesquisa, levantamento de sinais e 
ensaio, até a gravação e revisão da edição. Como podemos 
ver, dividimos em quatro etapas básicas para que possamos 
ter uma compreensão geral do processo (resultando na obra 
acessível em Libras), porém devemos acentuar que essa 
divisão não dá conta da complexidade da construção da JL.

Etapa 1 - Abordagem de Roteiro Fílmico
Etapa 2 - Relação entre Consultor e TLS
Etapa 3 - Gravação da Janela de Libras
Etapa 4 - Revisão da edição

A primeira tarefa é a leitura do filme que engloba tanto a 
leitura do roteiro, quando possível, quanto o ato de assistir 
ao filme e estudar as cenas para a tradução, no caso do 
Tradutor/Intérprete. No caso do consultor surdo, já nessa 
etapa, ao abordar o texto, o consultor começa o levantamento 
de vocabulário para a pesquisa dos sinais desconhecidos 
por ambos os profissionais, ou até mesmo a criação de 
neologismos. Essas buscas são feitas através de redes 
sociais, sites de busca, dicionários impressos e online e no 
contato com grupos de profissionais que se interessam pela 
lexicografia de Libras.

Outra tarefa dessa segunda etapa é a criação do “sinal-nome” 
dos personagens, caso não exista ainda, de forma que:
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O sinal-nome é dado depois de um período de 
conhecimento, esses sinais de nomes fazem parte da 
constituição da identidade de uma pessoa, o faz ser um 
membro reconhecido de uma comunidade de surdos 
(McKEE e McKEE, 2000 apud ALBRES, 2016).

Dentro da comunidade, comumente são as pessoas surdas 
que atribuem sinais as demais pessoas, neste contexto, 
segundo Morais (2010, p.74) “todas as personagens desse 
reconto possuem um nome visual, que é representativo para o 
espectador surdo/a.” 

Nossa estratégia para a criação dos sinais que representam os 
personagens parte da observação das características físicas, 
ou até mesmo dos seus costumes, personalidade ou o próprio 
nome na língua oral. Por exemplo, no primeiro filme exibido 
pelo projeto, O Auto da Compadecida, o personagem João 
Grilo ficou com o sinal de “Grilo” em Libras por causa do seu 
sobrenome. A criação dos sinais dos personagens se dá “pelo 
fato de seus nomes serem repetidos diversas vezes durante 
o filme, não seria viável manter a regra de usar a datilologia” 
(ANJOS, 2017).

A segunda etapa é marcada pelo encontro entre o Tradutor/
Intérprete e o consultor surdo. O objetivo dessa interação é 
o repasse da pesquisa e levantamento de sinais e qualquer 
duvida que o tradutor possa ter com relação à construção 
da sentença em língua de sinais. Ou até mesmo, o tradutor 
pode apresentar um esboço de sua tradução e, durante a 
exposição, o consultor surdo vai sugerindo as modificações 
que julga necessário para uma melhor compreensão visual do 
público surdo. 

A terceira etapa é o momento de pôr em prática tudo que foi 
feito e acordado nas duas primeiras, é o momento da gravação. 
É fundamental que o consultor surdo esteja presente no 
momento da gravação. Isso se dá por dois motivos principais. 
O primeiro é que o consultor surdo auxilia o intérprete na 
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hora da utilização do espaço token e sub-rogado, ou seja, em 
como o intérprete posiciona o corpo para ambos os lados para 
distinguir os personagens em cena. O segundo motivo é que a 
tradução não é fechada e estática, a todo o momento estamos 
modificando e aprimorando. Portanto é importante a presença 
do consultor para acertar essas modificações durante a 
gravação.      

Na quarta etapa, após alguns dias, recebemos o filme com a 
JL editada. Nesta fase, revisamos a tradução observando se 
os diálogos estão em sincronia com a sinalização, não sendo 
necessário e nem possível uma sincronia perfeita, mas tendo 
o cuidado e o rigor de não sobrepor falas e nem perder a 
referência dos personagens. Após a conclusão dessas quatro 
fases o filme segue para exibição no cinema e demais veículos 
vinculados ao projeto. 

Considerações - As considerações aqui apresentadas não 
podem de maneira nenhum ser conclusivas. Os estudos da 
TAV são ainda muito incipientes no que diz respeito a Janela 
de Libras. Acentuamos a contribuição de Raphael Pereira dos 
Anjos pela sua magnífica e pioneira dissertação de mestrado 
que contribuiu de forma significativa para nossos estudos e 
embasamento teórico no decorrer de nossas traduções no 
projeto. Destacamos também o papel pioneiro do projeto 
Alumiar de Sessão Acessível do Cinema da Fundação, que 
coloca Pernambuco na vanguarda da acessibilidade cultural 
a nível nacional. Ainda precisamos de um distanciamento 
histórico para compreender os desdobramentos do projeto, 
mas durante o período de trabalho já sentimos a grande 
contribuição e os avanços que o Alumiar trouxe para a área 
de acessibilidade e para a formação de público e inserção da 
pessoa com deficiência no cinema.
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Assumir o trabalho de pós-produção do Projeto Alumiar de 
Sessão Acessível do Cinema da Fundação foi um verdadeiro 
desafio na minha carreira de editor e finalizador no audiovisual. 
Desafio esse que me trouxe bastante aprendizado e também 
muita satisfação ao enfrentá-lo.

Apesar minha experiência na área, pela primeira vez tive a 
incumbência de, em curto prazo de tempo, finalizar, quase 
que semanalmente, o conteúdo acessível de cada longa-
metragem, reunindo as três produções – AD, Libras e LSE, em 
uma única projeção na tela do cinema, num trabalho inédito. 
Para alcançar êxito nesta tarefa, fizemos pesquisas na área de 
tecnologia a procura de ferramentas digitais que agregassem 
o pacote de informações em única mídia que até então estava 
aberto ao novo padrão a ser utilizado. 

A plataforma frame.io apresentou-se como a mais adequada 
para o desenvolvimento do nosso trabalho. Trata-se de 
uma plataforma de video colaborativo para enviar, analisar 
e compartilhar vídeos com toda nossa  equipe, no caso de 
acessibilidade. Os compartilhamentos e revisões de arquivos 
ficam alocados em nuvem, com controle de segurança e 
privacidade para todos os usuários e com velocidade de 
upload 5x mais que o Dropbox. 

Independentemente das experiências, como em todo trabalho 
“novo”, tudo se aprende fazendo e não foi diferente no caso 

Rogério Pinto
PROCESSO DE PÓS-PRODUÇÃO
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Rogério Pinto | trabalha em edição, finalização 
e correção de cor de produtos audiovisuais. Foi um 
dos primeiros profissionais pernambucanos a investir 
na pós-produção digital, tornando-se um dos mais 
requisitados do mercado.

Alumiar. Após criado e estabelecido o processo de produção 
entre os envolvidos – especialistas no assunto da acessibilidade 
e na produção de vídeo e cinema segundo suas competências 
– visou-se metas e prazos onde buscamos aprimorar e ou 
ajustar a cada teste de projeção na telona do cinema, desde 
a gravação do intérprete de libras em fundo verde, até o mix 
final, em estéreo ou em multi canal 5.1, conforme encontrado 
originalmente no longa-metragem a ser trabalhado.

Os filmes, independentemente do formato recebido original-
mente (DCP, H264, Prores, Dvd), foram convertidos após 
junção de todas acessibilidades para o formato DCP, garantindo 
assim uma melhor qualidade no material a ser exibido. Em 
alguns filmes, foi necessário também realizar correção de cor 
e melhorais na trilha de áudio.

A cada filme, novo processo de aplicação das comunicações, 
ora diferente posicionamento das janelas de libras, indicando 
um novo personagem ou uma interpretação da letra musical, 
ora a audiodescrição era produzida por uma voz mais apro-
priada pela particularidade do conteúdo cinematográfico. 
Assim, foi possibilitada novas formas e diferentes métodos 
nas aplicações das acessibilidades, resultando numa melhor 
qualidade do material final e melhor compreensão do conteúdo 
pelo novo público formado por pessoas com deficiências 
visuais e auditivas. Público esse que queremos cada vez mais 
incluir nas nossas salas de cinema.
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Introduction - The last decade has seen an exponential 
growth in audiovisual translation (AVT) services in general, 
and accessibility services in particular, around the world. This 
is being facilitated by new legislation and new accessibility 
guidelines that aim to increase both the quantity and the quality 
of subtitling for deaf and hard-of-hearing people (SDH) and 
audio description (AD) for blind and partially sighted people in 
countries such as Spain (AENOR 2012), France (MFP 2012) 
or the UK (Ofcom 2016). However, despite having achieved 
considerable visibility within translation studies and the 
translation industry, AVT and accessibility remain fairly invisible 
within film studies and the filmmaking industry.

Almost 60% of the revenue obtained by the leading top-
grossing films made in Hollywood in the last decade comes 
from the translated (subtitled or dubbed) or accessible (with 
subtitles for the deaf or AD for the blind) versions of those films, 
and yet only between 0.1% and 1% of their budgets is usually 
devoted to translation and accessibility (Romero-Fresco 2013). 
Relegated to the distribution stage as an afterthought in the 
filmmaking process, translators have to translate films in very 
limited time, for a small remuneration and with no access to 
the team behind creative filmmaking decisions. This may be 
seen as a profitable model for the film industry, but more than 
a decade of research in AVT has shown that it may also have a 
very negative impact on the quality and reception of translated 

Pablo Romero-Fresco

ACCESSIBLE FILMMAKING: 
TRANSLATION AND ACCESSIBILITY
FROM PRODUCTION
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films (Romero-Fresco 2018a, 2018b). In fact, renowned 
filmmakers such as Ken Loach are now beginning to denounce 
that this model often results in the alteration of their film’s vision 
and that, even more worryingly, they are not always aware of 
this (de Higes 2014). 

Accessible filmmaking sets out to address these issues and 
integrate AVT and accessibility as part of the filmmaking process 
through collaboration between filmmakers and translators.

Background - The integration of AVT as part of the filmmaking 
process is not new. It goes back to the early days of cinema, 
before the introduction of sound. Silent films required the 
translation of the intertitles used by the filmmakers to convey 
dialogue or narration, which were ‘removed, translated, drawn 
or printed on paper, filmed and inserted again in the film’ 
(Ivarsson 1992: 15). This translation was done in the studios, 
as part of the post-production process of the film (Izard 2001). 
The introduction of partial or full audible dialogue in films such 
as The Jazz Singer (1927) and The Lights of New York (1928) 
brought about a new scenario and the need for a different type 
of translation. Some of these films (known as ‘part-talkies’ and 
‘talkies’) used intertitles in the target language to translate the 
original audible dialogue. Others prompted the first attempts at 
dubbing and subtitling in French, German and Spanish, which 
were largely unsuccessful (Izard 2001). These three translation 
modes were part of the post-production process of the films.

Audience reactions to these translations were, however, largely 
negative, which led the film industry to opt for a different solution: 
the so-called multiple-language versions (Vincendeau 1999). 
Films were made and remade in two or three languages with 
the same director and sometimes in up to fourteen languages 
with a different director for each language version. This may be 
regarded as an extreme form of accessible filmmaking in which 
the need to make films accessible to foreign audiences was 
not just an element of post-production but rather a structuring 
principle of film production. The cost (usually 30% of the total 
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film budget) was, however, too high. As soon as dubbing and 
subtitling were fine-tuned, the studios opted for these modes, 
which helped reduce the cost of translations to around 10% 
of the film budget. Increasingly outsourced and unsupervised 
by filmmakers, translations lost their status as part of the 
filmmaking process and were relegated to the distribution 
process, as is still normally the case now.

The heterogeneous and fragmented nature of filmmaking (in 
terms of time, locations, processes and technology) is likely to 
have facilitated this scenario, which remain unchanged after the 
introduction of accessibility services in the 1970s and 1980s. 
Regarded from the beginning as costly and catering to the needs 
of a very reduced and specific population (Stephanidis 2001), 
SDH was conveyed as a separate signal created outside the 
production process of the programmes. Whereas other types 
of translation such as videogame localization, which emerged 
as part of the distribution stage, have become a critical element 
in the development of videogames, AVT has taken the opposite 
direction. Having originated as an integral part of the post-
production process of silent films, it came to occupy a central 
position in the production of multiple-language versions (which 
were effectively localized) but has since then become gradually 
consigned to the distribution process.

The invisibility of AVT in the film industry has also been reflected 
in the disciplinary curricula and research agendas. Some 
attempts have been made by AVT scholars (Chaume 2004, 
Mas and Orero 2005, Cattrysse and Gambier 2008, Fryer and 
Freeman 2012) and film scholars (Egoyan and Balfour 2004, 
Nornes 2007) to bridge the gap between these two disciplines 
but, up until now, they have been few and far between. As 
far as teaching is concerned, film(making) courses have 
traditionally disregarded translation and accessibility issues, 
and postgraduate programmes in AVT have not normally 
included film (making).

In an attempt to propose a different model, accessible 
filmmaking aims to integrate AVT and accessibility as part of the 
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filmmaking process, which requires the collaboration between 
the translator and the creative team of the film. Accessible 
filmmaking thus involves giving consideration during the 
filmmaking process (and through collaboration between the 
translator and the creative team of the film) to the needs of 
viewers in other languages and viewers with hearing or visual 
loss, ultimately seeking to enhance their viewing experience.

Reserch and Training - From the point of view of research and 
training, accessible filmmaking entails an exchange between 
film(making) studies and AVT, where film scholars and film 
students learn about the aspects of AVT and accessibility 
that may have an effect on the nature and reception of (their) 
films, while AVT scholars and translation students explore the 
elements from filmmaking and film studies that can contribute 
to the theory and practice of translation and accessibility. 

In terms of training, film(making) courses have traditionally 
disregarded translation and accessibility issues and 
postgraduate programmes in AVT have not normally included 
film(making). This is beginning to change. Postgraduate 
courses in filmmaking such as the MA in Filmmaking at 
Kingston University (London), the Film Studies Masters at the 
University of Malta and the MA in Film Production at the ESCAC 
(Barcelona), the leading film school in Spain, now include 
classes on AVT and accessibility. Likewise, AVT courses are 
beginning to open the door to film-related contents, as shown by 
the MA in Audiovisual Translation at the Universitat Autònoma 
de Barcelona or the MA in Accessibility at the University of 
Macerata.

In some cases, accessible filmmaking is promoted not only 
through the exchange of contents and modules between 
programmes but also through the collaboration between film 
students and AVT students. This is the case of a project set up 
by 5 students from the MA in Translation at the University of 
Antwerp who produced SDH and Italian subtitles for the award-
winning film De weg van alle vlees (2013) in collaboration 
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with, and under the supervision of, the Belgian filmmaker 
Deben Van Dam (RITS Film School, Antwerp). The film was 
broadcast by VRT, the main public broadcaster in Belgium, on 
7th December 2014 with the SDH produced by the students 
and with their names included as part of the credits. A similar 
project was set up at the University of Roehampton in 2014 to 
produce French subtitles for Alvaro Longoria’s film Hijos de las 
Nubes (2013), produced by Javier Bardem. The subtitles were 
created in collaboration with the filmmaker and were broadcast 
by the French TV channel Arte in February 2014. Following this 
project, the University of Roehampton launched in 2013 the first 
MA in Accessibility and Filmmaking, where students learn not 
only how to make films but also how to make them accessible 
to viewers in other languages and viewers with hearing and 
visual loss. The students graduating in this course are being 
employed both in the translation and the film industry and their 
first films have adopted an accessible filmmaking approach.

Furthermore, training in accessible filmmaking has also 
been made available to professionals in the industry through 
workshops and special courses. The workshops have 
taken place mainly at film festivals such as the International 
Edinburgh Film Festival (2013) and Venice Film Festival (2012 
and 2013). As for the special courses, a case in point is the 
first official course on accessible filmmaking for documentary 
directors organized by Fondazione Carlo Molo, the Torino Film 
Commission and Museo Nazionale del Cinema, which ran 
for three months between January and March 2016 and was 
taught jointly by film and AVT professionals and scholars.

Professional Pactice - Accessible filmmaking was first applied 
in the film industry in silent films, where intertitles were produced 
as part of the post-production process (often supervised by the 
filmmakers), and also in multiple-language versions, where 
translation shaped the production process. In the following 
decades, this approach could only be found amongst the 
above-mentioned ethnographic filmmakers and some classic 
directors who were known for caring about every aspect of 
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the filmmaking process, such as Kubrick, Fellini, Godard or 
Scorsese (Nornes 2007: 243). They made themselves available 
to translators and engaged with the reception of their films in 
other countries. In recent years, partly due to the emergence 
of multilingual films, more and more filmmakers are beginning 
to engage with translation from the production process and to 
collaborate with translators, as is the case of John Sayles (Lone 
Star 1996, Men with Guns 1997), Jim Jarmusch (Mystery Train 
1989, Night on Earth 1991), Danny Boyle (Slumdog Millionaire 
2008), James Cameron (Avatar 2009) and, more notoriously, 
Quentin Tarantino (Inglourious Basterds 2009) and Alejandro 
González Iñárritu (Babel 2009, The Revenant 2015), both of 
whom issued translation guidelines to their distributors in order 
to ensure that their vision for their films was maintained in the 
target versions (Sanz 2015).

However, given the inflexible nature of industrial subtitling, where 
distributors have the power to decide against the translation 
wishes of recognized filmmakers such as Ken Loach and 
Quentin Tarantino (Sanz 2015), independent filmmaking offers 
an ideal platform for accessible filmmaking to be developed. 
This is the case of recent films that have integrated translation 
and accessibility from an early stage, such as Michael 
Chanan’s Secret City (2012), Enrica Colusso’s Home Sweet 
Home (2012), Elisa Fuksas’ Nina (2012), the above-mentioned 
De weg van alle vlees (Deben Van Dam 2013) and Hijos de 
las Nubes (Álvaro Longoria 2013) or the Emmy award-winning 
Notes on Blindness (Spinney and Middleton 2014), whose 
AD was produced by the AVT scholar and professional audio 
describer Louise Fryer in collaboration with the filmmakers.

In some cases, the commitment of these creators with accessible 
filmmaking turns them into activists and researchers, as they 
accompany their films with recommendations and reflections 
on how to ensure that the filmmaker’s vision is maintained in 
translation and accessibility. In the UK, the visually-impaired 
filmmaker Raina Haig was the first one to include AD as part of 
the production process in her award-winning debut film Drive 
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(1997). Her website includes articles on disability and filmmaking 
and on how to integrate accessibility from production. In her 
view, in order to provide visually-impaired audiences with 
‘equitable commercial choices and artistic quality’ the AD 
needs to be constructed ‘in consultation or even collaboration 
with the filmmaker’, thus regarding ‘the job of audio description 
as a part of the film industry’ (Haig 2002). This requires training 
in film studies for the audio describers to ‘learn how to attune 
themselves to the filmmaker's vision’ and in the basics of AD 
for filmmakers to be able to take decisions on how their film can 
be made accessible to a blind audience.

Also in the field of accessibility, filmmaker and artist Liz 
Crow founded in 2005 the production company Roaring Girl 
Productions, one of whose aims is ‘to pioneer new approaches 
to film accessibility, working to make audio description, 
captioning and sign language (ACS) an integral part of the 
production process rather than an access ‘add-on’. This is so 
that people with sensory impairments can participate fully as 
audience members and filmmakers’ work can be accurately and 
sensitively conveyed’ (Crow 2005b). In ‘Making Film Accessible’ 
(Crow 2005a) and ‘A New Approach to Film Accessibility’ (Crow 
2005b), she provides detailed descriptions of how her films 
Nectar (2005), Illumination (2007) and Resistance on Tour 
(2008) were made accessible. For Crow, it is essential to avoid 
the prevailing template-based, one-size-fits-all approach to 
accessibility which results in AD and subtitles that are removed 
from the overall feel of the production: 

For the audience, the result is that the very methods 
designed to promote access can detract from the 
qualitative experience of the production. For the filmmaker, 
the access conventions available can misrepresent and 
undermine the vision they have worked so hard to create 
and communicate (Crow 2005c: 3).

Crow’s account of how accessibility was brought into the core of 
the creative process in the production of Nectar (2005) through 
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experimentation with both aesthetic and technological solutions 
is particularly interesting and constitutes one of the first set of 
recommendations on accessible filmmaking. The subtitles, 
produced in collaboration with a deaf consultant, were not only 
based on traditional technical guidelines but also on aesthetic 
grounds. This helped to decide on the font, colour, speed and 
display mode of the subtitles on the basis of the visual identity, 
the mise en scène and the mood of the film. Reflecting on the 
whole process, Crow explains that this approach requires some 
extra time in post-production, which can be made possible 
by the inclusion of accessibility in the film budget and by its 
recognition as a budget line for funding bodies. Only in this way 
will filmmakers be able to keep control over the way in which 
their films are received by sensory-impaired audiences, with a 
degree of subjectivity (and collaboration with the translator) that 
is not possible within the rigid margins of standard industrial 
subtitling.

In the field of ethnographic documentary, a good example of 
accessible filmmaking is the filmography of award-winning 
director Alastair Cole. His latest film, The Colours of the 
Alphabet (2016), is a feature-length ethnographic documentary 
about multilingual education in Zambia in which he has used 
subtitles as ‘an intrinsic part of the filmmaking process that can 
be planned and engaged with from the start of production, and 
embraced as a powerful tool for emphasizing perspective as 
well as forging characters and narratives’ (Cole 2016: 134). 

All these films, including the above-mentioned Joining the Dots 
(Romero-Fresco 2012), which has been shown at secondary 
schools in Switzerland and has been used by Netflix and the 
United Nation’s ITU Focus Group on Media Accessibility as 
an example of good practice, show that accessible filmmaking 
can present a feasible alternative to the industrial model 
of translation and accessibility that currently prevails in the 
profession.
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Conclusion - Accessible filmmaking is almost as old as cinema. 
It existed during the silent film era and was subsequently 
replaced by an industrialized model where translation and 
accessibility are relegated to the distribution stage, translators 
have no contact with the creative team and filmmakers have 
no control over the translated and accessible versions of their 
films. Profitable as this model may be, it has had a negative 
impact on the working conditions of translators and on the 
quality of translation, and is beginning to raise criticism by both 
filmmakers and translation scholars:

Filmmakers must involve themselves in translation 
because the contribution of the translator is every bit as 
profound as that of the screenwriter, actor, or director… 
Thus, it behoves artists to understand the process 
and get involved if they care at all about their work. 
They should make themselves available to translators, 
demand the best, and participate in the process. After 
all, in an age when no film is complete until it crosses the 
frontier of language, it is the translator who has the last 
word. Global cinema is the translator’s cinema (Nornes 
2007: 243).

Accessible filmmaking offers the possibility to implement 
this advice by integrating AVT and accessibility as part of 
the filmmaking process through collaboration between the 
translators and the creative team of the film. From the point of 
view of research, accessible filmmaking invites AVT scholars 
to explore the way in which film theorists and filmmakers have 
tackled the notion of translation, as in the case of ethnographic 
filmmaking and its consideration of subtitling as a dramatic 
component of visual anthropology. For film scholars, accessible 
filmmaking offers tools, developed in the field of AVT, to study 
the impact that translation and accessibility can have on the 
production and reception of film, such as the results of the eye-
tracking reception studies conducted so far in this area. Some 
of these studies (Fox 2016) suggest that this model can help to 
produce in the target viewers an increased sense of presence 
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and a degree of similarity in the way in which films are received 
by the source and target audience that is not normally found in 
films that are translated at the distribution stage.

Training-wise, accessible filmmaking offers an opportunity 
for AVT students to develop their creativity and knowledge 
of film(making), as well as their potential for employability, 
and for film students to collaborate with translators from their 
first productions. This has materialized in several initiatives at 
graduate and postgraduate level in countries such as Spain, 
Italy or Belgium that are beginning to bridge the gap between 
film and translation/accessibility training.

Finally, with the support of user associations, film commissions 
and the United Nation’s ITU Focus Group on Media Accessibility, 
accessible filmmaking has also been implemented in the 
professional industry. Although still few and far between, some 
mainstream filmmakers such as Tarantino and Iñárritu are 
beginning to have a say in the way in which their films should 
be translated. But more importantly, an increasing number of 
independent filmmakers are embracing this approach and, in 
some cases, promoting it by producing guidelines and research 
to substantiate their practice.

Four years after the first article on the subject (Romero-Fresco 
2013), accessible filmmaking is slowly but steadily developing, 
helped by the widespread recognition of accessibility as a key 
issue in audiovisual media and by the increasing presence of 
multilingualism and creative authorial titles in original films. 
Needless to say, it does not pose a threat to the deep-rooted 
industrialized model that relegates translation and accessibility 
to the distribution stage as an afterthought in the film industry. 
Instead, it sits quietly on the side, learning from the innovation 
and creativity of fan-made translation and offering an alternative 
model for those filmmakers who care about their foreign and 
sensory-impaired audiences as much as they do about their 
original viewers.
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Introdução - A última década assistiu a um crescimento 
exponencial dos serviços de tradução audiovisual (TAV) em 
geral, e dos serviços de acessibilidade em particular, em todo 
o mundo. Isso vem sendo facilitado pela nova legislação e 
novas diretrizes de acessibilidade que visam aumentar tanto a 
quantidade quanto a qualidade da legendagem para pessoas 
surdas e ensurdecidas (LSE) e audiodescrição (AD) para 
pessoas cegas e com deficiências visuais em países como 
como Espanha (AENOR 2012), França (MFP 2012) ou Reino 
Unido (Ofcom 2016). Entretanto, apesar de ter alcançado 
uma visibilidade considerável nos estudos de tradução e na 
indústria de tradução, a TAV e a acessibilidade permanecem 
relativamente invisíveis nos estudos de cinema e na indústria 
cinematográfica.

Quase 60% da receita obtida pelos principais filmes de maior 
bilheteria produzidos em Hollywood na última década vem das 
versões traduzidas (legendadas ou dubladas) ou acessíveis 
(com legendas para surdos ou AD para cegos) desses filmes, e 
no entanto, apenas entre 0,1% e 1% dos seus orçamentos são 
normalmente dedicados à tradução e acessibilidade (Romero-
Fresco 2013). Relegados ao estágio de distribuição como uma 
reflexão tardia no processo cinematográfico, os tradutores 
precisam traduzir filmes em um tempo muito limitado, por 
uma baixa remuneração e sem acesso à equipe por trás das 
decisões criativas de filmagem. Isso pode ser visto como um 
modelo lucrativo para a indústria cinematográfica, porém mais 
de uma década de pesquisa na TAV mostrou que isso também 
pode ter um impacto muito negativo na qualidade e recepção 
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dos filmes traduzidos (Romero-Fresco 2018a, 2018b). De fato, 
cineastas de renome, como Ken Loach, estão começando 
a denunciar que esse modelo frequentemente resulta na 
alteração da visão de seu filme e que, ainda mais preocupante, 
nem sempre estão cientes disso (de Higes 2014).

O cinema acessível tem como objetivo abordar esses 
problemas e integrar a TAV e a acessibilidade como parte do 
processo de filmagem por meio da colaboração entre cineastas 
e tradutores.

Contexto - A integração da TAV como parte do processo 
cinematográfico não é nova. Ele remonta aos primórdios 
do cinema, antes da introdução do som. Os filmes mudos 
exigiam a tradução dos intertítulos usados pelos cineastas 
para transmitir diálogo ou narração, que eram ‘removidos, 
traduzidos, desenhados ou impressos em papel, filmados 
e inseridos novamente no filme’ (Ivarsson 1992: 15). Essa 
tradução foi feita nos estúdios, como parte do processo de 
pós-produção do filme (Izard, 2001). A introdução de diálogos 
auditivos completos ou parciais em filmes como The Jazz 
Singer (1927) e The Lights of New York (1928) trouxe um novo 
cenário e a necessidade de um tipo diferente de tradução. 
Alguns desses filmes (conhecidos como ‘part-talkies’ e ‘talkies’) 
usaram os intertítulos no idioma de destino para traduzir 
o diálogo auditivo original. Outros solicitaram as primeiras 
tentativas de dublagem e legendagem em francês, alemão e 
espanhol, mas foram muito malsucedidos (Izard, 2001). Esses 
três modos de tradução fizeram parte do processo de pós-
produção dos filmes.

As reações do público a essas traduções foram, entretanto, em 
grande parte negativas, o que levou a indústria cinematográfica 
a optar por uma solução diferente: as chamadas versões 
multilíngues (Vincendeau, 1999). Os filmes foram feitos 
e refeitos em dois ou três idiomas com o mesmo diretor e, 
às vezes, em até 14 idiomas com um diretor diferente para 
cada versão de idioma. Isto pode ser considerado como uma 
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forma extrema de cinema acessível em que a necessidade 
de tornar os filmes acessíveis ao público estrangeiro não era 
apenas um elemento de pós-produção, mas sim um princípio 
estruturante da produção cinematográfica. O custo (geralmente 
30% do orçamento total do filme) era, no entanto, muito alto. 
Uma vez que a dublagem e a legendagem foram ajustadas 
detalhadamente, os estúdios optaram por esses modos, o 
que ajudou a reduzir o custo das traduções para cerca de 
10% do orçamento do filme. Cada vez mais terceirizadas e 
não supervisionadas pelos cineastas, as traduções perderam 
seu status como parte do processo cinematográfico e foram 
relegadas ao processo de distribuição, como normalmente é o 
caso atualmente.

A natureza heterogênea e fragmentada do cinema (em termos 
de tempo, locação, processos e tecnologia) é uma provável 
facilitadora desse cenário, que permanece inalterado após 
a introdução dos serviços de acessibilidade nas décadas de 
1970 e 1980. Considerado desde o princípio como dispendioso 
e atendendo às necessidades de uma população muito 
reduzida e específica (Stephanidis 2001), a LSE foi transmitida 
como um sinal separado criado fora do processo de produção 
dos programas. Enquanto outros tipos de tradução, como a 
localização de videogames, que emergiram como parte do 
estágio de distribuição, se tornaram um elemento crítico no 
desenvolvimento de videogames, a TAV tomou a direção 
oposta. Tendo se originado como parte integrante do processo 
de pós-produção de filmes mudos, passou a ocupar uma 
posição central na produção de versões multilíngues (que 
foram efetivamente localizadas), mas desde então se tornou 
gradualmente consignada ao processo de distribuição.

A invisibilidade da TAV na indústria cinematográfica também 
foi refletida nos currículos disciplinares e agendas de 
pesquisa. Algumas tentativas foram feitas por estudiosos de 
TAV (Chaume 2004, Mas e Orero 2005, Cattrysse e Gambier 
2008, Fryer e Freeman 2012) e estudiosos do cinema (Egoyan 
e Balfour 2004, Nornes 2007) para preencher a lacuna entre 
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essas duas disciplinas, mas até agora eles foram poucos e 
espaçados. No que diz respeito ao ensino, os cursos de 
processo cinematográfico tradicionalmente desconsideraram 
as questões de tradução e acessibilidade, e os programas de 
pós-graduação em TAV normalmente não incluem o processo 
cinematográfico.

Na tentativa de propor um modelo diferente, o cinema acessível 
visa integrar a TAV e a acessibilidade como parte do processo 
cinematográfico, o que requer a colaboração entre o tradutor 
e a equipe de criação do filme. O cinema acessível envolve, 
assim, consideração durante o processo de filmagem (e 
através da colaboração entre o tradutor e a equipe criativa do 
filme) às necessidades dos espectadores em outros idiomas 
e espectadores com perda auditiva ou visual, buscando 
aprimorar sua experiência visual.

Research and Training - Do ponto de vista da pesquisa e 
treinamento, o cinema acessível implica uma troca entre 
os estudos do processo cinematográfico e a TAV, onde 
acadêmicos de cinema e estudantes de cinema aprendem 
sobre os aspectos da TAV e acessibilidade que podem ter um 
efeito sobre a natureza e recepção de (seus) filmes, enquanto 
os estudantes de TAV e de tradução exploram os elementos 
dos estudos do processo cinematográfico que podem contribuir 
para a teoria e prática da tradução e acessibilidade.

Em termos de treinamento, os cursos de processo cine-
matográfico tradicionalmente desconsideram as questões 
de tradução e acessibilidade, e os programas de pós-
graduação em TAV normalmente não incluem o processo 
cinematográfico. Isso está começando a mudar. Cursos 
de pós-graduação em processo cinematográfico como o 
Mestrado em Cinema na Kingston University (Londres), o Film 
Studies Masters na Universidade de Malta e o Mestrado em 
Produção Cinematográfica na ESCAC (Barcelona), a principal 
escola de cinema da Espanha, agora incluem aulas sobre TAV 
e acessibilidade. Da mesma forma, os cursos de TAV estão 



59

começando a abrir as portas para conteúdos relacionados 
ao cinema, como mostrado pelo Mestrado em Tradução 
Audiovisual na Universidade Autônoma de Barcelona ou o 
Mestrado em Acessibilidade na Universidade de Macerata.

Em alguns casos, o processo cinematográfico acessível é 
promovido não apenas através da troca de conteúdos e módulos 
entre os programas, mas também através da colaboração 
entre os estudantes de cinema e os alunos de TAV. Este é o 
caso de um projeto criado por 5 estudantes do Mestrado em 
Tradução na Universidade da Antuérpia que produziu legendas 
em LSE e italiano para o filme premiado De weg van alle vlees 
(2013) em colaboração com, e sob a supervisão do cineasta 
Belga Deben Van Dam (Escola de Cinema RITS, Antuérpia). 
O filme foi transmitido pela VRT, a principal emissora pública 
na Bélgica, em 7 de dezembro de 2014, com a LSE produzida 
pelos alunos e com seus nomes incluídos como parte dos 
créditos. Um projeto semelhante foi criado na Universidade 
de Roehampton, em 2014, para produzir legendas em francês 
para o filme Hijos de las Nubes (2013) de Alvaro Longoria, 
produzido por Javier Bardem. As legendas foram criadas 
em colaboração com o cineasta e foram transmitidas pelo 
canal televisão francês Arte, em fevereiro de 2014. Após este 
projeto, a Universidade de Roehampton lançou, em 2013, o 
primeiro Mestrado em Acessibilidade e Cinema, onde os 
alunos aprendem não apenas como fazer filmes, mas também 
como torná-los acessíveis a espectadores em outros idiomas e 
espectadores com perda auditiva e visual. Os alunos graduados 
nesse curso estão sendo empregados tanto na indústria da 
tradução quanto na cinematográfica, e seus primeiros filmes 
adotaram uma abordagem cinematográfica acessível.

Além disso, o treinamento em cinema acessível também 
foi disponibilizado para profissionais do setor por meio de 
workshops e cursos especiais. As oficinas aconteceram 
principalmente em festivais de cinema, como o Festival 
Internacional de Cinema de Edimburgo (2013) e o Festival de 
Veneza (2012 e 2013). Quanto aos cursos especiais, um caso 
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em questão é o primeiro curso oficial sobre cinema acessível 
para diretores de documentários organizado pela Fondazione 
Carlo Molo, a Torino Film Commission e o Museo Nazionale del 
Cinema, que durou três meses entre janeiro e março de 2016 
e foi ministrado em conjunto por estudiosos e profissionais de 
cinema e TAV.

Prática Profissonal - O cinema acessível foi aplicado pela 
primeira vez na indústria cinematográfica em filmes mudos, 
onde os intertítulos eram produzidos como parte do processo 
de pós-produção (muitas vezes supervisionado pelos 
cineastas), e também em versões multilíngues, onde a tradução 
moldava o processo de produção. Nas décadas seguintes, 
essa abordagem só poderia ser encontrada entre os cineastas 
etnográficos mencionados acima e alguns diretores clássicos 
que eram conhecidos por se preocuparem com cada aspecto 
do processo de filmagem, como Kubrick, Fellini, Godard ou 
Scorsese (Nornes 2007: 243). Eles se colocaram à disposição 
dos tradutores e se envolveram com a recepção de seus filmes 
em outros países. Nos últimos anos, parcialmente devido 
ao surgimento de filmes multilíngues, mais e mais cineastas 
estão começando a se envolver com a tradução do processo 
de produção e a colaborar com os tradutores, como é o caso 
de John Sayles (Lone Star 1996, Men with Guns 1997), Jim 
Jarmusch (Mystery Train 1989, Night on Earth 1991), Danny 
Boyle (Slumdog Millionaire 2008), James Cameron (Avatar 
2009) e, mais notoriamente, Quentin Tarantino (Inglourious 
Basterds 2009) e Alejandro González Iñárritu (Babel 2009, 
The Revenant 2015), ambos os quais emitiram diretrizes de 
tradução para seus distribuidores, a fim de garantir que sua 
visão de seus filmes fosse mantida nas versões alvo (Sanz 
2015).

Entretanto, dada a natureza inflexível da legendagem industrial, 
onde os distribuidores têm o poder de decidir contra os desejos 
de tradução de cineastas reconhecidos como Ken Loach 
e Quentin Tarantino (Sanz 2015), o cinema independente 
oferece uma plataforma ideal para o cinema acessível a ser 
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desenvolvido. Esse é o caso de filmes recentes que integraram 
tradução e acessibilidade desde o estágio inicial, como 
Secret City (2012) de Michael Chanan, Home Sweet Home 
(2012) de Enrica Colusso, Nina (2012) de Elisa Fuksas, os já 
mencionados De weg van alle vlees (Deben Van Dam 2013) 
e Hijos de las Nubes (Álvaro Longoria 2013) ou o premiado 
do Emmy, Notes on Blindness (Spinney and Middleton 2014), 
cuja AD foi produzida pela estudiosa de TAV e audiodescritora 
profissional Louise Fryer em colaboração com os produtores. 

Em alguns casos, o compromisso desses criadores com o cinema 
acessível os transformam em ativistas e pesquisadores, uma 
vez que eles acompanham seus filmes com recomendações 
e reflexões sobre como garantir que a visão do cineasta 
seja mantida na tradução e acessibilidade. No Reino Unido, 
a cineasta com deficiência visual Raina Haig foi a primeira 
a incluir AD como parte do processo de produção em seu 
primeiro e premiado filme Drive (1997). Seu site inclui artigos 
sobre deficiência e cinema e como integrar a acessibilidade 
desde a produção. Em sua opinião, a fim de proporcionar ao 
público com deficiência visual ‘escolhas comerciais equitativas 
e qualidade artística’, a AD deve ser construída ‘com consulta 
ou mesmo em colaboração com o cineasta’, considerando 
assim ‘o trabalho da audiodescrição como parte da indústria 
cinematográfica’ (Haig 2002). Isso requer treinamento nos 
estudos de cinema para que os audiodescritores ‘aprendam a 
se sintonizar com a visão do cineasta’ e nos fundamentos da 
AD para os cineastas serem capazes de tomar decisões sobre 
como seu filme pode ser acessível a um público cego.

Também no campo da acessibilidade, a cineasta e artista Liz 
Crow fundou em 2005 a produtora Roaring Girl Productions, 
com um dos objetivos de ‘ser pioneira nas novas abordagens 
de acessibilidade cinematográfica, trabalhando para tornar 
audiodescrição, legendagem e língua de sinais uma parte 
integrante do processo de produção, ao invés de um "add-on" 
de acesso. Isso é para que pessoas com deficiências sensoriais 
possam participar plenamente como membros da audiência e 
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o trabalho dos cineastas possa ser transmitido com precisão 
e sensibilidade’ (Crow, 2005b). Em 'Making Film Accessible' 
(Crow 2005a) e 'A New Approach to Film Accessibility' (Crow 
2005b), ela fornece descrições detalhadas sobre como seus 
filmes Nectar (2005), Illumination (2007) e Resistance on Tour 
(2008) foram feitos acessíveis. Para a Crow, é essencial evitar 
a abordagem predominante baseada em modelos, de tamanho 
único para acessibilidade, que resulta em AD e legendas 
removidas da percepção geral da produção:

Para o público, o resultado é que os próprios métodos 
destinados a promover o acesso podem prejudicar a 
experiência qualitativa da produção. Para o cineasta, 
as convenções de acesso disponíveis podem deturpar 
e minar a visão que eles tanto trabalharam para criar e 
comunicar (Crow 2005c: 3).

O relato de Crow sobre como a acessibilidade foi trazida para o 
núcleo do processo criativo na produção de Nectar (2005), por 
meio da experimentação com soluções estéticas e tecnológicas 
é particularmente interessante, e constitui um dos primeiros 
conjuntos de recomendações sobre o cinema acessível. As 
legendas, feitas em colaboração com um consultor surdo, 
não se baseavam apenas em diretrizes técnicas tradicionais, 
mas ainda em bases estéticas. Isso ajudou na decisão sobre 
fonte, cor, velocidade e modo de exibição das legendas com 
base na identidade visual, na mise-en-scène e no clima do 
filme. Refletindo sobre todo o processo, Crow explica que 
essa abordagem requer algum tempo extra de pós-produção, 
o que pode ser possibilitado pela inclusão da acessibilidade no 
orçamento do filme e pelo seu reconhecimento como uma linha 
orçamentária para os órgãos financiadores. Somente assim os 
cineastas poderão manter o controle sobre o modo como seus 
filmes são recebidos por audiências com deficiência sensorial, 
com um grau de subjetividade (e colaboração com o tradutor) 
que não é possível dentro das margens rígidas da legendagem 
industrial padrão.

No campo do documentário etnográfico, um bom exemplo de 
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cinema acessível é a filmografia do premiado diretor Alastair 
Cole. Seu último filme, The Colours of the Alphabet (2016), 
é um documentário etnográfico de longa-metragem sobre a 
educação multilingue na Zâmbia, no qual ele usa legendas 
como ‘uma parte intrínseca do processo de filmagem que 
pode ser planejada e envolvida desde o princípio da produção, 
e abrangida como uma poderosa ferramenta para enfatizar a 
perspectiva, bem como forjar personagens e narrativas’ (Cole 
2016: 134).

Todos esses filmes, incluindo o mencionado acima, Joining the 
Dots (Romero-Fresco 2012), que foram exibidos em escolas 
secundárias na Suíça e têm sido usados pela Netflix e pelo 
Grupo Focal da ITU das Nações Unidas sobre Acessibilidade 
à Mídia como um exemplo de boa prática, mostram que o 
cinema acessível pode apresentar uma alternativa viável ao 
modelo industrial de tradução e acessibilidade que atualmente 
prevalece na profissão.

Conclusão - O cinema acessível é quase tão antigo quanto 
o cinema. Existiu durante a era do cinema mudo e foi 
subsequentemente substituído por um modelo industrializado 
onde a tradução e acessibilidade são relegadas ao estágio de 
distribuição, os tradutores não têm contato com a equipe criativa 
e os cineastas não têm controle sobre as versões traduzidas e 
acessíveis de seus filmes. Por mais lucrativo que este modelo 
possa ser, ele teve um impacto negativo nas condições de 
trabalho dos tradutores e na qualidade da tradução, e está 
começando a levantar críticas tanto por cineastas quanto por 
estudiosos da tradução:

Os cineastas devem se envolver na tradução porque 
a contribuição do tradutor é tão profunda quanto a do 
roteirista, ator ou diretor… Assim, cabe aos artistas 
entender o processo e se envolver, caso se importem de 
fato com o trabalho. Eles deveriam se fazer disponíveis 
para os tradutores, exigir o melhor e participar do 
processo. Afinal, em uma época em que nenhum filme 



64

é completo até cruzar a fronteira do idioma, é o tradutor 
quem tem a última palavra. O cinema global é o cinema 
do tradutor (Nornes 2007: 243).

O cinema acessível oferece a possibilidade de implementar 
este conselho, integrando a TAV e a acessibilidade como 
parte do processo cinematográfico através da colaboração 
entre os tradutores e a equipe criativa do filme. Do ponto de 
vista da pesquisa, o cinema acessível convida os estudiosos 
da TAV a explorar a maneira pela qual os teóricos do cinema 
e cineastas abordaram a noção da tradução, como no caso 
do cinema etnográfico e sua consideração da legendagem 
como um componente dramático da antropologia visual. 
Para os estudiosos do cinema, o cinema acessível oferece 
ferramentas, desenvolvidas no campo da TAV, para estudar 
o impacto que a tradução e a acessibilidade podem ter na 
produção e recepção do filme, como os resultados dos estudos 
de recepção do rastreamento do olho realizados até então 
nesta área. Alguns desses estudos (Fox 2016) sugerem que 
esse modelo pode ajudar a produzir nos espectadores-alvo 
um aumento no senso de presença e um grau de similaridade 
na forma como os filmes são recebidos pela origem e pelo 
público-alvo que normalmente não são encontrados em filmes 
que são traduzidos no estágio de distribuição.

O cinema acessível e de treinamento oferecem uma opor-
tunidade para os alunos de TAV desenvolverem sua criatividade 
e conhecimento sobre o processo cinematográfico, assim 
como seu potencial de empregabilidade, e para os estudantes 
de cinema poderem colaborar com os tradutores de suas 
primeiras produções. Isso se materializou em várias iniciativas 
em nível de graduação e pós-graduação em países como 
Espanha, Itália ou Bélgica, que estão começando a preencher 
a lacuna entre filme e treinamento de tradução/acessibilidade.

Finalmente, com o apoio de associações de usuários, 
comissões de filmes e o Grupo de Foco da ITU das Nações 
Unidas sobre Acessibilidade à Mídia, o cinema acessível 
também foi implementado na indústria profissional. Embora 
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ainda poucos e espaçados, alguns cineastas tradicionais como 
Tarantino e Iñárritu estão começando a ter voz na forma como 
seus filmes deveriam ser traduzidos. Mas, mais importante, um 
número crescente de cineastas independentes está adotando 
essa abordagem e, em alguns casos, promovendo-a ao 
produzir diretrizes e pesquisas para substanciar sua prática.

Quatro anos após o primeiro artigo sobre o assunto (Romero-
Fresco 2013), o cinema acessível está lento mas firmemente 
em desenvolvimento, ajudado pelo reconhecimento genera-
lizado da acessibilidade como uma questão-chave nos meios 
audiovisuais e pela crescente presença de multilinguismo e 
títulos autorais criativos em filmes originais. É desnecessário 
dizer que isso não representa uma ameaça ao modelo 
industrializado profundamente arraigado que relega a tradução 
e a acessibilidade ao estágio de distribuição como uma reflexão 
tardia na indústria cinematográfica. Ao invés disso, ele fica 
quieto ao lado, aprendendo com a inovação e a criatividade 
da tradução feita por fãs e oferecendo um modelo alternativo 
para aqueles cineastas que se importam com seus públicos 
estrangeiros e com deficiências sensoriais tanto quanto fazem 
com seus espectadores originais.

Pablo Romero-Fresco | é pesquisador titular na 
Universidade de Vigo (Espanha) e professor honorário 
de Translation and Filmmaking na Universidade de 
Roehampton (Londres, Reino Unido). É autor de vários 
livros sobre cinema acessível, faz parte do conselho 
editorial do Journal of Audiovisual Translation (JAT) e 
atualmente está trabalhando com várias instituições 
para introduzir e melhorar o acesso a eventos ao 
vivo para pessoas com perda auditiva. Cineasta, seu 
primeiro documentário, Joining the Dots (2012), foi 
exibido durante o 69º Festival de Cinema de Veneza 
e foi usado pela Netflix e por escolas de cinema na 
Europa para aumentar a conscientização sobre a 
audiodescrição.  
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sessões acessíveis

Lançado em outubro de 2017, o Projeto Alumiar de Sessão 
Acessível do Cinema da Fundação exibiu, no período de um 
ano, 21 longas brasileiros. Foram 23 sessões que contaram 
com a participação de 32 instituições e um público de 
2.300 pessoas. Mais de 60 profissionais foram envolvidos 
durante todas as etapas do Alumiar
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01 . O Auto da Compadecida 
2000 | 105 min | Guel Arraes 

Audiodescrição | Roteiro: Liliana Tavares
Narração: Ana Nogueira | Consultoria: Felipe Monteiro 
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Efraim Canuto | Consultoria: Thiago Albuquerque e 
Alessandro Vasconcelos 
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Camila Reis, 
Flávia Machado e Talita Escobar

02 . Cine Holliúdi
2012 | 91 min | Halder Gomes
 
Audiodescrição | Roteiro: Mônica Magnani 
Narração: Thaís Lima | Consultoria: Elizabet Sá 
Leitura de legendas: Liliana Tavares 
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Thiago Aquino | Consultoria: Alessandro Vasconcelos 
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Letícia Schwartz

03 . A História da Eternidade
2014 | 120 min | Camilo Cavalcanti 

Audiodescrição | Roteiro e narração: Liliana Tavares 
Consultoria: Roberto Cabral 
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Carlos Oliveira | Consultoria: Bernardo Klimsa 
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Bruna Cortez 
e Robson Souza
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04 . Bye Bye Brasil
1980 | 100 min | Cacá Diegues 

Audiodescrição | Roteiro e Narração: Eliana Franco 
Consultoria: Felipe Monteiro  
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Carlos Oliveira | Consultoria: Alessandro Vasconcelos 
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Flávia Machado

05 . Garoto Cósmico
2007 | 76 min | Alê Abreu 

Audiodescrição | Roteiro: Letícia Schwartz e Gabriel 
Bohrer Schmitt | Narração: Letícia Schwartz | Consultoria: 
Rafael Braz
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Carlos Oliveira | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Letícia Schwartz 
e Gabriel Bohrer Schmitt

06 . Rio Doce/CDU
2013 | 72 min | Adelina Pontual

Audiodescrição | Roteiro: Túlio Rodrigues
Narração: Liliana Tavares | Consultoria: Elizabet Sá
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Efraim Canuto e Tafnes Oliveira | Consultoria: Cristiano 
Monteiro
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Gabriel Bohrer 
Schmitt
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07 . Viajo Porque Preciso, 
Volto Porque Te Amo
 2009 | 71 min | Marcelo Gomes, Karim Aïnouz 

Audiodescrição | Roteiro: Liliana Tavares e Túlio Rodrigues
Narração: Liliana Tavares | Consultoria: Laércio Santana
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Anderson Almeida | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Bruna Cortez  
e Robson Souza

08 . O Canto do Mar
1952 | 84 min | Alberto Cavalcanti 

Audiodescrição | Roteiro e Narração: Liliana Tavares
Consultoria: Felipe Monteiro
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Carlos Oliveira | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Flávia Machado

09 . Ganga Zumba
1963 | 100 min | Cacá Diegues

Audiodescrição | Roteiro: Liliana Tavares e Túlio Rodrigues
Narração: Arthur Canavarro | Consultoria: Michelle Alheiros
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Efraim Canuto | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Robson Souza
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10 . Baile Perfumado
1997 | 96 min | Lírio Ferreira, Paulo Caldas

Audiodescrição | Roteiro e Narração: Liliana Tavares
Consultoria: Elizabet Sá
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Anderson Almeida | Consultoria: Thiago Albuquerque
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Robson Souza

11 . Carlota Joaquina, Princesa do Brasil
1995 | 100 min | Carla Camurati 

Audiodescrição | Roteiro: Wagner Caruso, Fátima 
Ângelo  e Rosângela Fávaro | Narração: Paulo Henrique 
Motta | Voice over: Andréia Paiva, César Tunas, Daniel 
Fernandes, Lívia Motta e Rosângela Fávaro | Consultoria: 
Laércio Santanna | Revisão: Lívia Motta
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Débora Perreira | Consultoria: Mirella Cavalcanti
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Talita Escobar

12 . Chuvas de Verão
1977 | 93 min | Cacá Diegues 

Audiodescrição | Roteiro e Narração:  Mônica Magnani
Consultoria: Elizabet Sá
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Simone Lyra | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Camila Castro
Consultoria: Marcelo Pedrosa
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13. Rochedo e a Estrela
2007 | 80 min | Kátia Mesel

Audiodescrição | Roteiro e narração: Liliana Tavares
Narração de legendas: Carlos Reis
Consultoria: Michelle Alheiros
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Carlos Oliveira, Efraim Canuto, Jaqueline Martins e 
Roberto Carlos | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Flávia Machado
Consultoria: Marcelo Pedrosa

14 . Cromossomo 21
2017 | 90 min | Alex Duarte

Audiodescrição | Roteiro e Narração:  Eliana Franco
Consultoria: Felipe Monteiro
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Débora Pereira | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Deise Medina
Consultoria: Marcelo Pedrosa

15 . Brasil Animado
 2011 | 78 min | Mariana Caltabiano

Audiodescrição | Roteiro e narração: Thais Lima
Consultoria: Michelle Alheiros
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Efraim Canuto e Roberto Carlos | Consultoria: Allyson 
Silva
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Robson Souza 
e Bruna Cortez | Consultoria: Marcelo Pedrosa
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16 . O que se Move
2012 | 97 min | 14 anos | Caetano Gotardo 

Audiodescrição | Roteiro: Liliana Tavares, Thais Lima e 
Túlio Rodrigues | Narração: Márcia Caspary | Consultoria: 
Rafael Braz
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Débora Pereira, Denise Melo e Jaqueline Martins  
Consultoria: Mirella Cavalcanti
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Flávia Machado
Consultoria: Marcelo Pedrosa

17 . Um Lugar ao Sol
2009 | 71 min | Livre | Gabriel Mascaro

Audiodescrição | Roteiro: Deise Medina
Narração: Ewerton Matos | Consultoria: Iracema Vilaronga
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Carlos Oliveira | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Eliana Franco
Consultoria: Marcelo Pedrosa

18 . Um Passagem para Mário
2014 | 77 min | 12 anos | Eric Laurence

Audiodescrição | Roteiro: Liliana Tavares 
Narração: Paulo César Freire | Leitura das legendas: 
Bruna Cortez e Robson Souza | Consultoria: Milton 
Carvalho
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação: 
Anderson Almeida | Consultoria: Thiago Albuquerque
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Robson Souza
Consultoria: Marcelo Pedrosa
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19 . Colegas
2013 | 94 min | 10 anos | Marcelo Galvão

Audiodescrição | Roteiro: Kemi Oshiro, Marcia Caspary 
e Mimi Aragón | Narração: Marcia Caspary
Consultoria: Felipe Mianes e Mariana Baierle 
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Carlos Oliveira | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Robson Souza 
e Bruna Cortez | Consultoria: Marcelo Pedrosa

20 . Menino Maluquinho, O Filme
2015 | 91 min | Livre | Helvécio Ratton 

Audiodescrição | Roteiro e narração: Georgea Rodrigues
Consultoria: Cida Leite
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Samuel França | Consultoria: Alessandro Vasconcelos
Legenda para Surdos e Ensurdecidos | Robson Souza
Consultoria: Marcelo Pedrosa

21 . Veneza Americana
1925 | 68 min | Livre | Ugo Falangola e Jota Cambieri

Audiodescrição | Roteiro e narração: Liliana Tavares
Leitura das Cartelas: Paulo César Freire
Consultoria: Milton Carvalho
Língua Brasileira de Sinais | Tradução e interpretação:  
Alessandro Vasconcelos | Consultoria: Carlos Oliveira



encontros

Os encontros de formação do Alumiar atenderam cerca 
de 380 estudantes e profissionais, no período de 8 meses 
em 2018. Além dos debates quinzenais, foram oferecidos 
cursos, oficinas, masterclasses, palestras e mesas. 
As modalidades de AD, Libras e LSE nortearam todas as 
atividades formativas do projeto.
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I Encontro Alumiar, 28 a 30 março

Curso 
Legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) para cinema 
Flávia Machado (SP)
Masterclasses 
Libras para cinema | Alessandro Vasconcelos (PE)
Audiodescrição para cinema | Felipe Monteiro (RJ)
Filme exibido
O Canto do Mar, de Alberto Cavalcanti 

II Encontro Alumiar, 16 a 19 julho

Cursos 
Legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) para cinema 
Deise Medina (BA)
Narração de Audiodescrição para cinema | Marcia Caspary 
(RS) 
Masterclasses
O Som no Cinema | Rodrigo Carreiro (UFPE)
Como Ler Imagens | Paulo Cunha (UFPE)
Voice Over/Leitura de legendas | Marcia Caspary (RS)
Mesa 
Cinema, Som e Acessibilidade | Carlos Oliveira (Intérprete 
de Libras), Liliana Tavares (Audiodescritora) e Robson Souza 
(Legendista)
Cinema, Imagem  e Acessibilidade | Ana Farache (coorde-
nadora do projeto Alumiar), Deise Medina (Legendista), 
Rogério Pinto (Editor) e Túlio Rodrigues (Audiodescritor)
Filme exibido
Cromossomo 21, de Alex Duarte
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III Encontro Alumiar, 13 a 17 novembro

Masterclass
Cinema Acessível | Pablo Romero-Fresco (Universidade de 
Vigo/ESP)
Oficinas
Como integrar a acessibilidade no processo de filmagem | 
Pablo Romero-Fresco (Universidade de Vigo/ESP)
Acessibilidade na Televisão: produção de recursos de 
acessibilidade para produtos audiovisuais – case TV Escola e 
TV INES | Luana Corrêa (TV Escola)
Palestras 
Audiodescrição no Cinema | Lívia Motta (SP)
Legenda para Surdos e Ensurdecidos no Cinema |  Eliana 
Franco (BRA/ALE)
Libras no Cinema | Jonatas Medeiros (PR)
Mesa 
Audiovisual Acessível | Ana Farache e Liliana Taveres (Projeto 
Alumiar), Chico Faganello (Filmes Que Voam) e  Luana Corrêa 
(TV Escola). Mediação: Túlio Rodrigues
Filmes exibidos
A Hora da Estrela, de Suzana Amaral (Filmes que Voam)
Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati
Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues
Veneza Americana, de Ugo Falangola e Jota Cambieri
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O Alumiar é um dos projetos de maior abrangência em 
acessibilidade comunicacional no país. Com a exibição 
dos longas também na TV Escola e na TV INES, será 
ampliado o número de pessoas beneficiadas com o 
projeto, pioneiro ao levar filmes brasileiros com as três 
acessibilidades comunicacionais no cinema, num canal 
de televisão e numa webtv."

Fernado Veloso, diretor-geral da 
Roquette Pinto/TV Escola

Ao ir ao cinema, fiquei pensando, "vai ter só legenda, 
eu vou lá pra ver". E aí eu vi um intérprete de Libras 
na tela! Eu fiquei muito feliz de ver isso! A legenda e 
o intérprete, ao mesmo tempo. É uma comunicação 
que a gente entende, e dá uma emoção para nós, o 
sentimento de entender uma piada, o humor..."

Herivelton, estudante com deficiência auditiva

“

“

“No cinema nacional faltam legenda e informação 
pra gente. Nós vemos uma barreira quanto 
a isso: a falta de acessibilidade para o surdo. 
Então é importante toda comunidade lutar e todo 
Brasil poder ver através do Alumiar e se sentir 
feliz pelas pessoas com deficiência. Não só tem 
o português, tem também informação para o 
surdo e para o cego. E ai é muito interessante 
pra gente. Muito bom."

Daniel, estudante com deficiência auditiva 
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A audiodescrição para gente é imprescindível. Tanto para 
gente que não enxerga, quanto para as pessoas com 
deficiência intelectual. Porque a audiodescrição ajuda a 
pessoa no processamento visual a entender o que se vê. 
Então é bem interessante, bem legal essa proposta. Vou 
com muito gosto a um cineminha, pegar um cineminha, 
como qualquer pessoa faz."

Ketyanne, estudante com deficiência visual 

No projeto Alumiar, eu tive a oportunidade de fazer a consultoria 
de três filmes. Já como usuária, eu tive a oportunidade de assistir 
a maioria dos filmes exibidos, e sempre foi um momento de 
aprendizado! Poder ver várias pessoas indo ao cinema pela primeira 
vez, tanto pessoas cegas, como pessoas surdas. Nos debates, 
presenciei depoimentos de vários professores, dizendo que a partir 
daquele momento perceberam a importância da acessibilidade. 
Acho que o Projeto Alumiar traz a possibilidade de se perceber a 
necessidade e a importância dos filmes serem exibidos de forma 
acessível, para que as pessoas cegas e surdas possam participar, 
irem ao cinema e poderem assistir ao filme de maneira completa." 

Michelle Alheiros, pessoa com deficiência visual, consultora 
de audiodescrição e coordenadora do CAP-PE (Centro de Apoio 

Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual)

“

“

Hoje foi a primeira vez que eu assisti O Auto da 
Compadecida com audiodescrição. Achei muito 
legal porque tive uma sensibilidade maior para 
entender o filme, as cenas. É totalmente importante 
um projeto como o Alumiar porque vai incluir mais 
pessoas com deficiência no cinema."

Bruna, estudante com deficiência visual

“
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Tô saindo agora dessa Sessão Alumiar, O Rochedo e a 
Estrela, inclusivo, acessível, com Libras, com audiodescrição, 
e eu nunca pensei que eu iria me emocionar tanto. Eu fui às 
lágrimas várias vezes. De ver o público, de ver a participação, 
e ver o trabalho que foi feito em cima do filme pra que saísse 
tudo perfeito. Não é fácil, é um filme com muita informação, 
muito texto, e saiu incrível, estou emocionada! Não só por 
isso, pelo filme estar acessível, mas também pelo interesse do 
público após a sessão, de saber como foi, o que aconteceu, 
como foi feito... Eu fico muito contente que um trabalho meu, 
que é tão significativo pra mim, esteja assim, com essa dose 
de acessibilidade, de cidadania e de inclusão." 

Kátia Mesel, cineasta

“

“

É muito importante trabalhar com consultoria de legenda 
e acho essencial esse trabalho, pois ajuda a controlar o 
cumprimento das leis de acessibilidade comunicacional. 
A participação de pessoas surdas, como eu, favorece 
também nossa inclusão social no mercado de trabalho. 
Além do mais, isso contribui para a conscientização sobre 
peculiaridades inerentes a pessoas com deficiência, como, 
por exemplo, um surdo sentir-se seguro na leitura de 
legendas no tempo certo da fala. Se todas as instituições e 
entidades, públicas e privadas, contratassem os consultores 
com deficiência, com certeza aumentaria o respeito e a 
valorização da acessibilidade universal. Isso também serve 
para o cumprimento da lei referente ao percentual de cotas 
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e 
ajudaria a reduzir os erros na padronização das normas de 
acessibilidade quando da fiscalização." 

Marcelo Pedrosa, consultor de LSE, 
capacitado pelo Projeto Alumiar
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Ser consultor de audiodescrição de  vários filmes do 
Projeto Alumiar, foi uma grande oportunidade e um 
privilégio, pelo fato de acessibilizar obras clássicas de 
interesse do público com deficiência visual. Além disso, 
tive a oportunidade de participar do cine concerto 
acessível com audiodescrição e Libras, compondo a 
trilha sonora, que foi executada ao vivo na exibição do 
filme silencioso Veneza Americana. Felipe Monteiro, 
consultor de audiodescrição e músico." 

Felipe Monteiro, consultor 
de audiodescrição e músico

“

“

Assistir ao Rio Doce/CDU na sessão Alumiar de 
acessibilidade foi uma experiência e tanto! Foi como 
redescobrir o filme pelos olhares e ouvidos deste público 
tão especial e tão excluído do nosso circuito de exibição. 
Descobrir um novo potencial do seu próprio trabalho. O 
entusiasmo da plateia percebido através da conversa que 
tivemos ao final da exibição, só enche de alegria qualquer 
realizador. Com certeza, a experiência me fez pensar na 
importância de fazer em cada produção futura cópias 
destinadas a este público. Não apenas como contrapartida 
de um edital (e vejo claramente a importância deste tipo 
de exigência), mas como postura de uma realizadora que 
se compromete com uma sociedade mais inclusiva e justa. 
Obrigada, Projeto Alumiar!" 

Adelina Pontual, cineasta
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