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Introdução: A audiodescrição é uma modalidade de tradução intersemiótica. Quando
associada à Publicidade e à Propaganda, funciona como um “recurso gerador de
acessibilidade para os deficientes visuais” (MOTTA; ROMEU FILHO, 2010).  Com
base nesse fundamento, a partir de uma perspectiva semiótico-discursiva, busca-se
compreender a relação entre uma peça publicitária dirigida ao deficiente visual e
algumas dimensões  exteriores a ela, como suas “condições de produção”, as relações
interdiscursivas,  os processos de significação, entre outras dimensões, o que permite
compreender se tais peças publicitárias respeitam (ou não) princípios de acessibilidade,
cumprindo, portanto, uma função social, e não apenas comercial. Objetivo: Investigar
as características da audiodescrição na comunicação visual e seu potencial para
despertar estímulos ao deficiente visual e, em decorrência, contribuir para a
acessibilidade desse público a produtos e a serviços. Metodologia: Neste estudo, foram
realizadas revisões bibliográficas sobre conceitos, como acessibilidade,
audiodescrição, Publicidade e Propaganda, bem como reflexões a respeito dos direitos
da pessoa com deficiência, além de discussões sobre a  Lei 10.098, que visa à
acessibilidade.  Para fins de análise do “corpus”, foram selecionadas peças
publicitárias audiodescritas, dirigidas a pessoas com deficiência visual. O principal
critério de escolha desses materiais foi o fato de se valerem da audiodescrição para a
venda de produtos (Publicidade), bem como para a propagação de valores e ideias
(Propaganda). Nesta análise, foram utilizados dados teóricos obtidos para a
compreensão do fenômeno observado. Resultados: Os estudos feitos até o momento,
ainda de caráter parcial, evidenciaram a importância da acessibilidade e da inclusão
por meio da audiodescrição.  No entanto, peças publicitárias que se valem de tal
recurso ainda são exceção no cenário da Publicidade e da Propaganda no Brasil. AS
peças analisadas, da Zaffari, 2011 e 2013, foram audiodescritas pela empresa Mil
Palavras.  Trata-se de campanhas de Natal, de caráter propagandista, dirigidas ao
público em geral. Veiculadas apenas na internet, as peças abordam o chamado
“espírito natalino”, como algo que leva as pessoas a um sentimento maior - o amor.
Nessas peças, por meio das falas audiodescritas, percebeu-se uma proposta de inclusão
do deficiente visual, ao trazer, de forma mais acessível ao deficiente, propagandas
relacionadas aos valores natalinos.  Em outras peças,  ainda em processo de análise,
observou-se até o momento, que a marca Natura,   além de divulgar comercialmente os
produtos (cosméticos), usa a audiodescrição feita pela empresa Iguale para a inclusão
do deficiente visual,  no campo do consumo.  Conclusão: Os resultados dos estudos
feitos, ainda de caráter parcial, evidenciaram que as campanhas analisadas, ao se
valerem do recurso da audiodescrição, além de divulgarem ideias, apresentam
comercialmente produtos (cosméticos), buscando a inclusão do deficiente visual, em
diferentes áreas.   
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