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1. AUTO AUDIODESCRIÇÃO:
A AUTO AUDIODESCRIÇÃO É APLICADA NO MOMENTO EM QUE A PESSOA FAZ SUA PRÓPRIA
AUDIODESCRIÇÃO, ISTO É, O TEXTO SERÁ DESENVOLVIDO NA PRIMEIRA PESSOA. Segue um
exemplo:
“MEU NOME É FELIPE MONTEIRO, TENHO DEFICIÊNCIA VISUAL, 43 ANOS E 1,70M. SOU UM
HOMEM BRANCO, DE PELE MORENA CLARA, SOBRANCELHAS E OLHOS CASTANHOS ESCUROS.
ESTOU COM UMA CAMISA PRETA E FONES DE OUVIDO PRETOS. ESTOU NA MINHA SALA E
ATRÁS DE MIM UMA CORTINA BEGE E BRANCA.”
Conforme o exemplo, apontamos as diretrizes:
Iniciamos dizendo nosso nome, se possui alguma deficiência e a idade. Informamos as
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, seguimos descrevendo as VESTIMENTAS, na sequência citamos os
ACESSÓRIOS e por fim descrevemos, brevemente, o AMBIENTE onde estamos.

2. AUDIODESCRIÇÃO:
Durante as apresentações, é necessário dar um panorama geral dos slides que serão exibidos.
Informar a quantidade, a cor de fundo, cor dos caracteres e elementos que possam estar
ornamentando a apresentação.
Vale ressaltar que é aconselhável utilizar imagens
indispensáveis para a explanação. Não se aconselha utilizar imagens meramente ilustrativas.
É importante descrever todas as informações imagéticas, estáticas ou dinâmicas, tais como:
fotografias, ilustrações, gravuras, tabelas, gráficos, fluxogramas, charges, cartoons, mapas,
além dos vídeos, comerciais, clipes, videoaulas, entre outros.
As apresentações devem exibir o material de forma a apresentar contrastes. A exemplo do
fundo preto com caracteres brancos, pois atinge um número maior de usuários. Outras
combinações de alto contraste também podem ser utilizadas como fundo azul escuro como
caracteres amarelos, por exemplo.
Utilizar fontes sem serifas, isto é, sem ornamentos. Fonte ampliada, com tamanho acima de
24, alinhadas à esquerda e com poucas palavras em cada linha. Evitar slides com muitas linhas
de texto. Tentar ser o mais conciso possível.
Recomenda-se que a auto audiodescrição e a audiodescrição de todo o material que será
exibido sejam preparadas com antecedência para que as informações sejam disponibilizadas
de maneira coerente, concisa e vívida.

