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A AUDIODESCRIÇÃO E O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS NO
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
(RIUFS): RELATO DE EXPERIÊNCIA

AUDIO DESCRIPTION AND ACCESS TO SCIENTIFIC INFORMATION IN THE
INSTITUTIONAL REPOSITORY OF SERGIPE FEDERAL UNIVERSITY (RIUFS):
EXPERIENCE REPORT

DESCRIPTION AUDIO ET ACCÈS À L&39;INFORMATION SCIENTIFIQUE AU DÉPÔT
INSTITUTIONNEL DE L&39;UNIVERSITÉ FÉDÉRALE SERGIPE (RIUFS): RAPPORT
D&39;EXPÉRIENCE

Resumo

Este artigo apresenta reflexões sobre a acessibilidade à informação em repositório institucional,
através da audiodescrição (AD). Visando, abordar a importância da acessibilidade à informação para
as pessoas com deficiência. E expõe o papel da biblioteca universitária no contexto da acessibilidade;
apresenta diversas fontes de informação e a produção de uma audiodescrição sobre o Repositório da
Universidade Federal de Sergipe – RIUFS. A pesquisa desenvolveu-se a partir de revisão de
literatura sobre os assuntos abordados, e tem caráter pesquisa-ação, porque pretende-se inserir no
RIUFS, a AD elaborada neste artigo. Evidencia-se que a audiodescrição pode ir além do
entretenimento, sendo possível usá-la para traduzir qualquer informação independente do suporte que
ela esteja.

Palavras-chave: Acessibilidade. Audiodescrição. Deficiência. Informação. Repositório.

Abstract

This article presents reflections on the accessibility of information in institutional repository, through
audio description (AD). Aiming to address the importance of accessibility to information for people
with disabilities. And it exposes the role of the university library in the context of accessibility;
presents several sources of information and the production of an audio description about the
Repository of the Federal University of Sergipe - RIUFS. The research was developed from a
literature review on the subjects covered, and has action research character, because it is intended to
insert in the RIUFS, the AD elaborated in this article. It is clear that audio description can go beyond
entertainment, and it can be used to translate any information regardless of the medium it supports.

Keywords: Accessibility. Audio description. Deficiency. Information. Repository.

Résumé

Cet article présente des réflexions sur l’accessibilité de l’information dans un référentiel
institutionnel, au moyen de la description audio (AD). Viser à répondre à l’importance de l’accès à
l’information pour les personnes handicapées. Et cela expose le rôle de la bibliothèque universitaire
dans le contexte de l&39;accessibilité; présente plusieurs sources d’information et la production
d’une audio-description du dépôt de l’Université Fédérale de Sergipe - RIUFS. La recherche a été
développée à partir d&39;une revue de la littérature sur les sujets traités et a un caractère de
recherche-action, car elle est destinée à insérer dans le RIUFS, la AD élaborée dans cet article. Il est
clair que la description audio peut aller au-delà du divertissement, et qu&39;elle peut être utilisée
pour traduire toute information, quel que soit le support pris en charge.

Mots-clés: Accessibilité. Description audio. Invalidité. Information. Référentiel.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso à educação e a informação são fatores cruciais para o exercício pleno da cidadania, facilita
o processo de participação das pessoas na sociedade, contribuindo para a conscientização destas no
meio social. Sabe-se que há informação por toda parte, e a obtenção desta é um dos meios de
promoção ao exercício da cidadania. A informação não pode ficar restrita ao mundo das pessoas sem
deficiência, ela existe para ser disseminada, pois através desta nos tornamos participativos,
conscientes do nosso papel na sociedade e podemos construir conhecimento.

Nesse aspecto, o presente artigo apresenta como objetivo geral: abordar a importância da
acessibilidade à informação para as pessoas com deficiência. E constituem-se como objetivos
específicos: expor o papel da biblioteca universitária no contexto da acessibilidade; apresentar
diversas fontes de informação e produzir uma audiodescrição sobre o Repositório da Universidade
Federal de Sergipe – RIUFS.

A justificativa para a escolha desta temática, parte da atuação profissional da autora, visto que, ela
atua como bibliotecária do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe (SIBIUFS), e
realiza depósitos de trabalhos acadêmicos no Repositório Institucional. A mesma pretende com a
produção de audiodescrição para pesquisa, contribuir de forma significativa no seu ambiente de
trabalho, promovendo acessibilidade de informação aos usuários com deficiência visual e outras
limitações.

Partindo do pressuposto que toda produção científica precisa ser fundamentada, logo percebe-se, que
para produzir é necessário o embasamento no pensamento de estudiosos da área, ou seja, se faz
necessário a fundamentação teórica em várias fontes de informação, para que assim enobreça a
pesquisa, e ela tenha um bom respaldo diante dos seus pares.

Desta forma, será utilizada a revisão da literatura, a qual tem como propósito promover a mediação
do diálogo de autores, e para tal mediação é necessário à leitura aprofundada e crítica dos textos a
serem usados. E assim, por intermédio da revisão literária, o escritor reconhece e valoriza a produção
intelectual de outros autores reportando a conceitos, procedimentos e conhecimentos produzidos por
eles. Vale frisar, que esta pesquisa se caracteriza também como pesquisa-ação, pois a autora pretende
inserir no repositório, a audiodescrição que será produzida neste trabalho.

Quanto aos fins desta pesquisa relacionada aos objetivos, foi escolhida a análise descritiva, em
virtude da amplitude que esta proporciona. Neste contexto, Rampazzo e Corrêa (2008, p.73), relata
que, “esse tipo de pesquisa visa o registro e análise dos fenômenos de maneira que este possa ser
descrito em e com suas características e peculiaridades, dentro de um contexto específico.”
Proporcionando então, uma descrição minuciosa relacionada ao viés desta.

Nessa teorização, esta pesquisa insere-se no eixo 4 “Educação e inclusão” e está organizada em 5
(cinco) seções, incluindo a Introdução como seção um, a seguir vem a seção 2 (dois):
“Acessibilidade em bibliotecas universitárias”, na seção 3 (três): “Fontes de informação e bases de
dados”, na seção 4 (quatro): “Audiodescrição”, na sequência, as considerações finais e as referências.

2 ACESSIBILIDADE EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

O conceito de acessibilidade é amplo, envolve tanto o espaço físico, como os meios e instrumentos
convencionais ou não, que propiciem o acesso do ser humano a informação. Todas as pessoas têm
direito ao acesso a informação, e o suporte que irá armazená-la e disseminá-la deve ser adequado às
limitações e potencialidades de cada grupo de pessoas. Nesse contexto, Cortes e Lopes (2008, p.10)
ressaltam que:

A expressão acessibilidade representa, hoje, não só o direito de acessar a rede

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_audiodescricao_e_o_acesso_as_informacoes_cientificas_no_reposit.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.3-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



de informações, mas também o direito de eliminação de barreiras
arquitetônicas, de disponibilidade de comunicação, acesso físico, de
equipamentos e programas adequados, de conteúdo apresentação da
informação em formatos alternativos.

Assim, a forma de disseminação da informação deve ser ampla, não restrita somente à fala, à escrita,
à imagem, ela deve transpor barreiras e chegar a todos, independentemente de suas limitações, sejam
elas a surdez, a cegueira ou quaisquer outras. Cabe ressaltar, que a Lei Brasileira de Inclusão, nº
13.146, de 6 de julho de 2015, art. 3º, inciso I, apresenta a acessibilidade da seguinte forma:

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural,
por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

Em linhas gerais, a acessibilidade promove a inclusão de todas as pessoas na sociedade, garantindo
assim a igualdade entre todos, no entanto, apesar de “todo cidadão ter direito à educação, porém ela
deve ir além de uma sala de aula, a educação é consolidada pelos cidadãos em seu dia a dia com base
em vários aspectos, dentre eles, a busca, o acesso e o uso da informação.” (BARTALO; ZANINELLI
,2013, p. 5). Sendo a biblioteca, o lócus da disseminação da informação e produção do
conhecimento, esta deve estar interligada com a acessibilidade. Seguindo essa direção, Vianna e
Pinto (2017, p.127), apontam que:

[...] o acesso das pessoas com deficiência à informação possui múltiplos
aspectos e especificidades que necessitam ser adequadamente consideradas
no fundamento teórico da produção científica, para que dele decorram com
eficiência e eficácia o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento e
os processos de inclusão facilitem a tomada de decisão na realidade da
prática profissional das bibliotecas de diversas naturezas.

A Biblioteca Universitária apoia a pesquisa, o ensino e extensão no ensino superior. Prado (2000,
p.13) frisa que “a biblioteca universitária nada mais é que uma universidade em si mesma. As
universidades são centros transmissores do saber, através do ensino e dos livros.” Ela busca atender
prioritariamente a bibliografia dos cursos que fazem parte da instituição de ensino. Côrte e Bandeira
(2011, p.105) lembram que “[...] a biblioteca é uma unidade dinâmica e atua de forma sistêmica, em
que todas as áreas interagem e se complementam.

Assim, levando em consideração a acessibilidade no ensino superior, Lazzarin e Sousa, (2015, p.80),
afirmam que:

A acessibilidade nos ambientes universitários é fundamental e, está associada
à preocupação dispensada em promover a inclusão social e a diversidade em
seus espaços acadêmicos. Para a biblioteca universitária cabe o papel de
apoiar os alunos do início ao final do curso, adequando seu espaço físico e
digital às necessidades informacionais dos mesmos.

As pessoas que frequentam e fazem uso dos serviços prestados pela biblioteca são chamadas de
usuários. Existem dois tipos de usuários, o potencial, para quem a unidade de informação foi
organizada, que corresponde aos que deveriam usar os serviços, e o real, que diz respeito aos que

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_audiodescricao_e_o_acesso_as_informacoes_cientificas_no_reposit.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



realmente usam os serviços da unidade. Silva (2009, p.89) ressalta que a biblioteca:

[...] atende diariamente a vários tipos de usuários em busca da informação
desejada: aquele que sabe o que quer e onde vai encontrar; aquele que sabe o
quer, mas não sabe onde ou como encontrar; e aquele que apesar de saber o
que necessita tem dificuldade de expressar o que está buscando.

A biblioteca é um centro de informação documental que tem como finalidade atender as
necessidades de estudo, consulta e pesquisa dos seus usuários, levando em consideração a realidade
destes. O acervo é formado para o usuário e graças a ele a unidade de informação se mantém viva.

Com o avanço das tecnologias proporcionou-se o aprimoramento dos serviços das bibliotecas para
com os seus usuários, dentre os serviços utilizados destacam-se: consulta a catálogos e a bases de
dados; pesquisa bibliográfica; tratamento da informação; aquisição; comutação; acesso à internet;
disseminação seletiva da informação e os serviços de referências que se aprimorou e passou a servir
de forma virtual com o propósito de facilitar a localização e o acesso aos documentos.

Nessa perspectiva de acessibilidade, as bibliotecas precisam estar preparadas para atenderem
qualquer usuário, independentemente de suas limitações, seja física ou intelectual. A biblioteca deve
se adequar as peculiaridades dos seus usuários. Mediante esse contexto, Lazzarin e Souza (2015,
p.78), abordam que:

[...] os acervos, produtos e serviços das bibliotecas (material didático,
materiais alternativos, repositórios) devem preencher os requisitos de
acessibilidade com adequação dos espaços, não somente físico naquilo que
concerne à eliminação de barreiras arquitetônicas (barra de apoio, colocação
de rampas e portas amplas), como também adequação para tecnologias de
apoio (impressora Braille, computadores com programas adequadas, entre
outros.

Contudo, atualmente, apesar das políticas de acessibilidade e disponibilidade da informação, nem
todos tem acesso à mesma, pois nem tudo que se encontra disponível está acessível a todos, pois
existem várias barreiras, tais como: sociais, culturais, econômicas, psicobiológicas, tecnológicas,
pedagógicas que impedem que todos tenham acesso a determinadas informações.

3 FONTES DE INFORMAÇÃO E BASES DE DADOS

Vivemos cercados por informação e envolvidos por ela, seja para informar ou se informar. O
domínio das informações contribui para o exercício de nossa cidadania, pois, o acesso à informação
nos potencializa a conhecermos nosso papel na sociedade e lutarmos com coerência pelos nossos
direitos, dignos de cidadão do mundo.

A informação encontra-se presente em diversos suportes, e em todos eles, ela é passível de
organização, representação e disseminação. Desse modo, entende-se que o profissional para analisar
e trabalhar a informação nestes vários suportes, deve também dominar as técnicas de manuseio
destes, assim como também é fundamental que ele tenha clareza do que seja informação.

Para tanto, a informação origina-se de dados, e a partir de dados se produz informação. Entretanto, “a
informação não é um dado. Ela se constrói no encontro de duas dinâmicas: a dinâmica de quem
emite, de quem enuncia (o enunciador) e a dinâmica de quem recebe o enunciado (o enunciatário).”
(CINTRA et al, 2002, p.10). Desse ponto de vista, para que uma informação seja transmitida com
êxito, a dependência em relação aos sujeitos envolvidos é notória, principalmente no que tange a
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habilidade de quem a transmitirá, pois, o mesmo deve conduzi-la de forma que esta faça sentido para
quem a receberá.

As fontes de informação, se dividem em: primárias, secundárias e terciárias. Segundo Cunha (2001),
as fontes primárias compreendem: congressos, conferências, legislação, marcas comerciais, normas
técnicas, patentes, periódicos, pesquisas em andamento, relatórios técnicos, teses, dissertações,
traduções. E as fontes secundárias englobam: bibliografias, biografias, dicionários, livros, manuais,
internet, museus, arquivos, bases de dados e banco de dados. E as fontes terciárias seriam: as
bibliografias de bibliografias, bibliotecas, centros de informação e diretórios.

Vale frisar, que o advento das tecnologias tem proporcionado um maior quantitativo de buscas de
informações na Internet, de certa forma, “O uso das fontes na internet é favorecido pela facilidade de
acesso e pelo acesso em tempo real, imediato, que faz com que o usuário da fonte ganhe tempo e
obtenha uma resposta imediata à sua necessidade ou questão de informação.” (TOMAÉL, 2008, p.7)

Diante desse cenário, presenciamos mais bibliotecas hibridas, ou seja, unidades de informação que
disponibilizam para seus usuários, informações impressas e digitais, entretanto, independente do
formato que esteja disponível a informação, uma não prevalece a outra. Assim, muitas bibliotecas
oferecem além de seu acervo impresso, o acesso as bases de dados.

Base de dados é a expressão utilizada para indicar a coleção de dados que
serve de suporte a um sistema de recuperação de informações. As bases de
dados, reunidas, formam os bancos de dados. Os principais tipos de bases de
dados são: bibliográficas, que incluem referências bibliográficas e resumos; e
textuais, que incluem textos completos de artigos de periódicos, jornais ou
outras modalidades de documentos. (CUNHA, 2001, p.35)

Contudo, se as informações continuassem apenas disponíveis em formato impresso, isso dificultaria
a pesquisa dos usuários, pois os mesmos para ter acesso teriam que se deslocarem até uma unidade
de informação física, no entanto, as informações no meio digital facilitam o acesso, pois o usuário
tem acesso remoto a informação, precisando apenas do uso da internet, sem precisar de deslocamento
físico.

A existência das bases de dados está intimamente relacionada à necessidade
da existência do controle, da disseminação e visibilidade da existência do
controle da disseminação e visibilidade do conhecimento produzido nos mais
diferentes âmbitos: temático, geográfico e institucional. (SILVA, RAMOS,
NORONHA, 2006, p.263)

Um outro fator interessante nas informações em bases de dados online, é que elas estão sempre
disponíveis, ao contrário do material impresso, o qual nem sempre está disponível quando o usuário
precisa, pois o material pode se encontrar emprestado, e com isso, o usuário posterga sua pesquisa a
espera que o outro usuário o devolva. E um outro fator dificultador, é o limite de dias de empréstimo,
o qual nem sempre é o suficiente para o estudo de determinada obra. Assim,

[...] o uso do computador na editoração e publicação de documentos
tradicionais impressos propiciou a emergência de bases de dados online e
textos legíveis, por máquinas; em seguidas apareceram também os periódicos
inteiramente eletrônicos. (MUELLER, 2007, p.33)

Na pesquisa em bases de dados, não há espera, não há fila, não há restauração do documento
impresso. “As bases de dados são elaboradas com o objetivo de fornecer informação atualizada,
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precisa e confiável, buscando atender a demanda de uma clientela específica.” (SOUTO, 2003, p.76).
Se determinado documento existe e faz parte da base de dados, ele estará disponível, sem limitação
de acesso, sem restrições de limite de acesso, horário de atendimento, multas por atraso e outros
fatores indesejados. No entanto, a busca de informações precisas nas bases de dados não é tão fácil.

Buscar uma informação, mesmo no mais poderoso serviço, muitas vezes
produz um resultado que nem sempre, é específico e preciso. A razão disso é
que cada mecanismo trabalha de forma diferente, criando, por conseguinte,
certo grau de dificuldade. (CUNHA, 2010)

Vivemos numa época de explosão informacional, por isso, se fizermos uma pesquisa aleatória sem
utilizar as estratégias de busca (operadores booleanos e outros filtros de pesquisa que as bases nos
oferecem), podemos recuperar muito material irrelevante, dificultando assim a pesquisa. Assim, é
necessário que o pesquisador saiba fazer essa filtragem.

Uma das maiores preocupações dificuldades enfrentadas na obtenção de
informações relevantes é quanto à filtragem de informações. Nesse sentido é
bom destacar que o profissional da informação pode ser considerado como o
primeiro filtro do sistema. (SOUTO, 2003, p.73).

No que concerne a tipologia das bases de dados, elas se classificam em: bases de dados de referência
e base de dados de fontes. As bases de dados de referências se classificam em: bases de dados
bibliográficos, catalográficos e diretórios. Elas não disponibilizam a informação na íntegra, pois
possuem apenas os dados referenciais, direcionando assim, o usuário a outra base. As bases de fontes
se subdividem em: numéricas, de texto integral, multimídias e de termos/vocabulários. Por sua vez,
elas possuem informações originais, disponibilizando os textos completos aos seus usuários, sem
direcioná-los a outras bases. Dentro desse escopo, o repositório institucional se configura como
uma base de dados de fontes, de texto integral e de acesso aberto.

Vale frisar, que nem todas bases de dados são gratuitas, no entanto, as universidades geralmente tem
assinatura de algumas bases, facilitando e contribuindo assim, para o desenvolvimento científico da
comunidade acadêmica.

O pesquisador deve estar habilitado a diferenciar o rigor e a flexibilidade
metodológica da pesquisa referencial eletrônica, priorizando os recursos de
busca e a criatividade na recuperação de informações na Internet, fazendo uso
eficaz do que se compreende por comunicação da ciência e divulgação
científica. (NEVES, SANTOS, 2009, p.275)

Por sua vez, apesar das universidades proporcionarem o acesso gratuito as bases de dados, nem
sempre os usuários têm domínio das estratégias de busca nesta fonte de informação. Por isso, se faz
necessário a disponibilidade de profissionais da informação para orientar os usuários no processo de
busca nas bases de dados, para que o usuário recupere documentos relevantes para a sua pesquisa.

3.1 O Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe – RIUFS

Os repositórios institucionais têm o objetivo de gerir a produção científica de toda comunidade
acadêmica, armazenando as publicações da instituição e proporcionando ampla visibilidade das
pesquisas desenvolvidas. Seguindo essa direção, no desenvolvimento do RIUFS, foi criada uma
Política de funcionamento, na qual apresenta como premissa que, “todos os seus conteúdos estão
disponíveis publicamente, e por estarem amplamente acessíveis proporcionam maior visibilidade e
impacto da produção científica da instituição. ”
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A criação do RIUFS como ele se configura nos dias atuais, partiu da Proposta para criação da
Bibliografia Digital de Monografia (BDM), elaborada pela Biblioteca Central (Bicen), esta proposta
apresentava como objetivo geral, “reunir em uma única base de dados todos os documentos de
conclusão de curso de graduação e da pós-graduação lato sensu, com texto completo” e solicitava a
reitoria mais espaço virtual. Desde 2014, foram realizadas várias reuniões entre o SIBIUFS e o
Núcleo de Tecnologia de Informação - NTI. Vale frisar, que nessa época o SIBIUFS, já possuía a
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), na qual era depositada as dissertações e teses
defendidas nos programas de pós da UFS e o RIUFS, e que de acordo com a Resolução
Nº40/2010/CONEPE, só podia ser depositado produções de docentes e técnico-administrativos.

O novo site do Repositório Institucional da UFS foi ao ar no dia 07 de novembro de 2017. Os
registros inseridos no site anterior foram migrados automaticamente para o atual, unificando também
as publicações da BDTD.

O RIUFS é formado por seis comunidades: acervos, eventos UFS, produção científica, recursos
educacionais, teses e dissertações, e trabalhos acadêmicos. Estas comunidades são compostas por
subcomunidades e coleções, nas quais são inseridas toda produção científica da UFS. De uma
maneira específica, a resolução nº 50/2017/CONEPE, estabelece diretrizes para a política de acesso a
informação na UFS, na modalidade acesso aberto. No parágrafo único do 1º art. desta resolução
advoga que:

O Repositório Institucional da UFS (RI-UFS) é um sistema de informação
que tem como objetivo armazenar, preservar, organizar e disseminar
amplamente o conhecimento desenvolvido pelos diversos setores acadêmicos
e administrativos que integram a Universidade Federal de Sergipe.

Em relação ao depósito da produção acadêmica, está regulamentada pela resolução nº
10/2014/CONEPE, na qual aprova as normas de depósito obrigatório nas bibliotecas da produção
bibliográfica dos servidores e estudantes da UFS. Estabelecendo que:

Art. 3º Para a formação e desenvolvimento das coleções das bibliotecas no
que se refere a produção intelectual da UFS, os cursos de graduação e
pós-graduação ficam responsáveis pelo envio dos seguintes materiais:

I. Monografias de conclusão de curso de graduação [...]
II. Monografias defendidas por alunos dos programas de pós-graduação Lato Sensu da UFS [...]

III. Dissertações e Teses defendidas por alunos dos programas de pós-graduação Strictu Sensu da
UFS [...]

IV. Dissertações e Teses defendidas em outras instituições por servidores da UFS [...]
V. Obras publicadas pela UFS

Antes do atual RIUFS, estas obras eram inseridas no acervo do SIBIUFS, sendo que as teses e
dissertações além de ficarem no acervo eram inseridas na BDTD. Com a ampliação do RIUFS, está
sendo possível inserir estas produções tanto no Pergamum (software gerenciador do acervo do
SIBIUFS), como no repositório.

4 AUDIODESCRIÇÃO

A audiodescrição (AD) surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, e expandiu-se pela Europa, Japão e
outros países. Ela surge como técnica de tradução audiovisual, voltada para o teatro, cinema e
televisão. Apresentando-se como uma narração adicional de filmes e peças de teatro, através da
tradução intersemiótica, transformando as imagens em palavras, envolvendo assim, não só a locução,
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mas sobretudo o trabalho intelectual do audiodescritor. Em linhas gerais, Motta e Romeu Filho
(2010, p.11), descrevem que a audiodescrição:

É uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de tradução
intersemiótica, que transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades
maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão
cultural, social e escolar. Além das pessoas com deficiência visual, a
audiodescrição amplia também o entendimento de pessoas com deficiência
intelectual, idosos e disléxicos.

Entende-se que, a AD não está voltava apenas para as pessoas com deficiência visual, que sejam
cegas ou tenham baixa visão, ela pode auxiliar também pessoas com outras limitações, que nem
sempre são perceptíveis, promovendo assim, a acessibilidade para um maior leque de pessoas. Nesse
viés, Schawartz (2010, p.226), alerta que:

Deve ser também levado em consideração que, ainda que o público portador
de deficiências visuais seja o destinatário preferencial da audiodescrição, os
possíveis beneficiários deste recurso formam um universo bem mais amplo.
Pessoas afetadas por Síndrome de Down, dislexia e autismo encontram na
audiodescrição um elemento facilitador, que permite uma maior compreensão
do que é apresentado.

No Brasil há três universidades envolvidas nas pesquisas sobre AD, a Universidade Estadual do
Ceará (UECE), a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), as quais desenvolvem vários projetos em prol da audiodescrição, um deles de grande
destaque é o Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD), o qual tem como foco a formação de
audiodescritores e pesquisadores em AD. Entretanto, Vilaronga (2010, p.164-165), alerta que:

Para que o recurso da audiodescrição torne os produtos audiovisuais
atividades autônomas e prazerosas, é necessário que tanto os indivíduos
visualmente limitados, os movimentos acadêmicos, os profissionais da área
abracem a causa, levantem a bandeira da acessibilidade e passem a
reivindicar e a fazer valer os direitos legalmente constituídos.

Convém-nos dizer que, a audiodescrição é um termo ainda novo, com pouca pesquisa desenvolvida,
e um longo percurso pela frente para estudos, aprimoramento, divulgação e mais abrangência. Pois
os cursos de formação de audiodescritores ainda se restringem a análise de filme audiodescritos e
produção de AD para filmes. Entretanto, a AD pode ter uma abrangência maior, tais como descrição
de instituições, pontos turísticos, museus, centros culturais, igrejas, supermercados, bibliotecas e
outros setores. Contribuindo assim, no processo de socialização, pois, “[...] a inclusão é uma via de
mão dupla: a pessoa com a deficiência dá um passo em direção à sociedade e a sociedade dá um
passo em direção à sociedade e a sociedade dá um passo em direção à pessoa com deficiência”
(OLIVEIRA, 2010, p.168)

Compreende-se que para a elaboração de uma AD, se faz necessário conhecimentos prévios sobre o
que vai ser traduzido, como também, “o conhecimento sobre o que é audiodescrição e o
conhecimento sobre o público ao qual se destina é de suma importância.” (SANTANA, 2010, p.134)
Para então, usar uma linguagem adequada e acessível ao público destinado.

Mediante esse contexto, a audiodescrição é um recurso que contribui para o rompimento de barreiras,
possibilitando ao usuário, a oportunidade de aquisição de informações, que por algum motivo, estão
imperceptíveis a algumas pessoas, principalmente ao deficiente visual. Proporcionando assim, uma
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visibilidade através do olhar compartilhado do outro.

4.1 Audiodescrição sobre o RIUFS – relato de experiência

Com a pretensão de contribuir para a acessibilidade à informação, foi produzida uma audiodescrição
sobre o RIUFS, a qual foi experienciada com uma pessoa cega, servidor da Bicen, o mesmo é
também um dos três consultores de audiodescrição do estado de Sergipe. Nesta experiência foi
possível perceber que alguns termos estavam inadequados, como também, havia presença de
redundância de informação, a medida que foi sendo aplicada a audiodescrição, foi sendo realizado os
ajustes sugeridos pelo consultor.

O fato surpreendente foi que apesar desta pessoa trabalhar na Bicen, o RIUFS era desconhecido para
ele. Outro fato interessante, foi quando, ele perguntou o porquê da figura da casa está acompanhando
o link página inicial, por isso, foi acrescentada a informação, que a casa remete ao termo homepage.
Segue abaixo a audiodescrição com os ajustes sugeridos:

AD início O Repositório Institucional da Universidade Federal de Sergipe - RIUFS é um sistema de
informação que visa reunir, armazenar, preservar, organizar e disseminar amplamente o
conhecimento desenvolvido pelos diversos setores acadêmicos e administrativos da UFS.

A página do RIUFS encontra-se no endereço https://ri.ufs.br. Ela apresenta plano de fundo branco,
sendo o topo formado por uma listra azul na horizontal, na qual, têm-se da direita para esquerda da
tela alguns links escritos na cor branca.

Primeiro o brasão da UFS, em seguida o link página inicial, acompanhado do desenho de uma casa
remetendo a expressão homepage.

Depois, vem o link navegar, no qual têm-se as opções de pesquisar por: comunidades e coleções,
data do documento, todos os autores, título, assunto, programa de pós-graduação e departamento.

Na sequência vem o link ajuda, trazendo um manual de pesquisa. Continuando vem o link sobre o
RIUFS, apertando a tecla enter ou clicando sobre ele, abre uma janela, na qual apresenta uma breve
descrição sobre o RIUFS, seus objetivos, aspectos técnicos, organização do RIUFS, direitos autorais,
pesquisa e como publicar.

Seguindo, vem o link como publicar, acionando a tecla enter ou clicando sobre ele, abre uma janela
informando a respeito do depósito de trabalhos, o envio pelos cursos de graduação e pós-graduação,
envio pelos autores, os termos de autorização e contato.

Ainda no topo, tem uma caixa de pesquisa, buscar no repositório, para busca simples, depois vem
uma lupa para busca avançada. Na sequência, vem o link entrar em, com as sugestões, meu espaço,
receber atualizações por e-mail e editar perfil. E por último, idioma, com as opções, português,
espanhol e inglês.

Após as informações do topo, abaixo, aparece, em caixa alta, na cor azul e centralizado, o nome
Repositório Institucional, barra UFS e a logomarca do Sistema de Bibliotecas da UFS – SIBIUFS, a
qual é representada por um livro aberto, com uma chama no centro representando a BICEN e 3
páginas para cada lado representando as demais bibliotecas que formam o SIBIUFS: Bicom, Bisau,
Bilag, Biser, Bical e Bicampi.

Em seguida, tem uma faixa azul com o nome Repositório Institucional da Universidade Federal de
Sergipe – RI/UFS, na cor branca, recuado à direita.

Embaixo, há uma caixa de pesquisa, no formato retangular, para busca simples e ao lado um
quadrado azul com uma lupa branca para busca avançada.
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Logo abaixo, algumas informações sobre o RIUFS, distribuídas em cinco linhas.

Na sequência, há seis retângulos, distribuídos em três colunas e duas linhas, contendo as
comunidades do repositório, na primeira linha: acervos, eventos-UFS e produção científica; na
segunda linha: recursos educacionais, teses e dissertações, e trabalhos acadêmicos. Teclando enter ou
clicando nesses links, termos acesso as subcomunidades e coleções que compõem cada comunidade.

Em seguida vem a busca facetada, que é uma busca por características comuns. A primeira coluna é
por autor, apresentando uma lista com os nomes dos autores em ordem decrescente, por quantidade
de publicações no RIUFS. A segunda coluna é por assunto, a qual se apresenta também por ordem
decrescente. A terceira coluna é por data de publicação e abaixo desta, vem a quarta coluna, que é
por tipo de documento.

No rodapé desta página, há uma faixa azul, na qual do lado direito da tela, aparece, aparece o brasão
da UFS e o nome Universidade Federal de Sergipe, Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal
de Sergipe – SIBIUFS, Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, o e-mail repositorio@ufs.br e o
telefone +55793194-6528. Do lado esquerdo, Dspace Software, copyright 2002-2010, Duraspace.

A pesquisa no RIUFS pode ser de diversas formas, navegando pelas comunidades, subcomunidades,
coleções, títulos, autor, assunto, data, pela pesquisa simples ou pela avançada.

Na caixa, buscar repositório, o usuário pode realizar pesquisa utilizando algumas estratégias de
busca, tais como: usar aspas nos termos compostos, por exemplo, “ensino superior”, o mesmo serve
para nome, exemplo, “Antoniolli, ngelo Roberto”. Outro mecanismo de pesquisa é usando os
operadores boleanos (AND, OR, NOT), em letras maiúsculas, por exemplo, educação AND saúde,
será recuperada publicações com os dois termos juntos. Ao digitar, universidade OR faculdade, a
busca recuperará trabalhos com um dos termos ou com os dois juntos, já ao digitar, educação NOT
superior, a busca excluirá o segundo termo.

O RIUFS, deseja uma boa pesquisa. fim

Na apresentação dessa audiodescrição, foi possível perceber o interesse deste servidor, em conhecer
o RIUFS, ele participou ativamente durante toda apresentação, com dúvidas e sugestões,
contribuindo então para o aperfeiçoamento desta.

Entretanto, nesta audiodescrição ainda será acrescentada o passo a passo da recuperação de uma
pesquisa, como também será submetida a validação por um consultor e um revisor de
audiodescrição. E como o RIUFS possui um comitê gestor, após a validação, será apresentada para
este, com o intuito que seja deliberada a inserção desta no repositório e assim possa facilitar as
pesquisas dos usuários com deficiência visual e outras limitações.

Contudo, mesmo com os ajustes que foram feitos e os que virão, e a passagem pelo processo de
validação e a liberação para publicação, esta audiodescrição nunca estará totalmente acabada, pois
“[...] a audiodescrição será sempre incompleta porque a incompletude está presente em tudo que é
visto pelos olhos humanos.” (SÁ, 2010, p.206) E assim, poderá haver várias versões audiodescritiva
de um mesmo produto, de acordo com o arcabouço de conhecimento de quem o produziu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que a audiodescrição é crucial para o processo de inclusão social, cultural e intelectual
das pessoas com deficiência. E que esta pode está presente em diversos setores da sociedade, ganhar
mais abrangência, ir além dos cinemas, teatros e televisão. Que haja sensibilidade da diferença que a
AD pode fazer na vida de uma pessoa que precisa desta para compreender o que está acontecendo ao
seu redor, e com isso mais pessoas se interessem em aprimorar esta técnica e divulgá-la.
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A produção da AD sobre o RIUFS, foi uma experiência ímpar para a autora, até porque a mesma só
tinha referências de AD voltada para o entretenimento. Através desta vivência de AD sobre um
repositório, foi possível perceber, que é possível disseminar produção científica através desta técnica,
e assim contribuir para a produção de conhecimento.

Espera-se que, a temática aqui abordada suscite maiores discussões, e contribua de forma
significativa para os usuários do RIUFS, e assim possa inspirar outros pesquisadores a produzirem
AD sobre as diversas fontes de informação, facilitando então o acesso a informação e tornando as
bibliotecas universitárias cada vez mais acessível, pois através da AD, é possível traduzir qualquer
informação, independente do suporte que esteja armazenada.
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