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Você está na página dois. Sobre fundo preto está uma fotografia colorida em formato quadrado de três 

gaúchos á cavalo, na beira de um açude em meio ao campo amarelado pelo frio. Eles usam poncho e chapéu, 

estão montados em cavalos de pelagem marrom, mancha na testa e extremidades das patas brancas. Lado a 

lado, os cavalos bebem água no açude de águas paradas. A imagem dos homens a cavalo é refletida na água 

com perfeição. A direita da foto, dois cães da raça Collie observam os cavalos. Abaixo da foto se lê: “... e no 

seu pensamento como que ouvia o vento de outros tempos e sentia o tempo passar...” Erico Verissimo em O 

Tempo e o Vento. As palavras “vento” e “tempo” estão em destaque, maior que as demais. 
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Bem-vindo à página quatro. Esta página tem uma moldura larga em preto. No centro está uma foto vertical, 

em preto e branco, de Érico Verissimo. Ele está sentado em um banco, de pernas cruzadas, com o tronco 

projetado para frente.  A frente dele está uma câmera fotográfica antiga, presa a um tripé de ferro. Ele olha 

para baixo na direção de um visor na parte superior da câmera. Toca a câmera com a mão direita. Érico é um 

homem de pele clara e calvo. Tem sobrancelhas espessas e nariz largo. O rosto tem marcas de expressão. Ele 

usa uma camiseta preta de mangas longas e calças em tom de cinza. 
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Chegaste à página seis. Ela tem o fundo branco e uma fina moldura dourada ao redor da foto. No centro, está 

uma foto colorida, na vertical, de seis bandeiras iguais, do Estado Rio Grande do Sul. Ao fundo o céu azul e 

nuvens brancas espessas. Enfileiradas, estão hasteadas e tremulam com o vento. A bandeira do Rio Grande 

do Sul é formada por três listras na diagonal. A lista superior é verde, a do meio é vermelha e a última amarela. 

No centro da bandeira em um fundo oval branco está o Brasão de Armas do Estado do Rio Grande do Sul.  
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Tu chegaste à página nove. Uma única foto colorida de uma ponte ocupa a página inteira. Ao fundo o céu azul 

tem nuvens e um crepúsculo rosado. Uma ponte sobrepõe um largo rio, é a ponte Internacional Barão de 

Mauá, na cidade de Jaguarão, divisa do Brasil e Uruguai. À esquerda da foto está um pórtico formado por 

quatro torres. A ponte se estende até à margem direita da fotografia, com oito arcos sob a pista. Entre cada 

arco e a pista estão oito pilares de sustentação. Na parte inferior da página há uma tarja preta arredondada, 

emoldurada de amarelo ouro, onde se lê: Extremo Sul, Águas, vento e luz meridional. 
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Bem-vindo à página dez. Uma foto colorida na horizontal ocupa toda a página com uma borda fina preta 

superior e inferior. Um homem está em meio ao campo. No chão há capim alto verde amarelado iluminado 

por um tímido sol. À esquerda da foto, um homem de costas contempla a paisagem. Ele usa gorro, casaco 

volumoso verde, luvas e calças azuis. Ao fundo, com céu claro amarelado, morros verdes escuros estão 

rodeados de nuvens brancas e densas que deixam a mostra apenas os topos mais altos. 
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Chegaste às páginas doze e treze. Seis fotos compõem esta página que tem fundo preto. Uma grande foto na 

horizontal ocupa as duas páginas do livro aberto e retrata um colorido crepúsculo. Na parte inferior das 

páginas, lado a lado, estão outras cinco fotos menores, também na horizontal, de paisagens de campo.  

Na foto localizada na parte superior, o céu ocupa quase toda a foto. Ele tem um azul escuro matizado por 

ralas nuvens brancas. Um degrade de amarelos, laranja e vermelho, onde o sol se põe pequenino, beira a 

linha do horizonte em preto. Uma árvore à esquerda, ao lado de um portão de ferro entre colunas, tem as 

silhuetas sombreadas e escuras. No lado direito, sob o beiral da casa e presa na parede, uma arandela de 

ferro sextavada, com vidros retangulares na vertical, está acesa. No canto superior direito, perto da arandela 

se lê: “... só o silêncio do casarão, o vento nas vidraças e o tempo passando...” Érico Veríssimo em O Tempo 

e o Vento.  

As fotos menores localizadas na parte inferior da página, também coloridas, são fotos dos Campos de Cima 

da Serra. 

A primeira foto, da esquerda para direita, tem araucárias verdes sob um céu azul.  

A segunda tem colinas com campos amarelados e secos, em meio ao verde escuro de pequenos capões de 

árvores.  

A terceira, ao nascer do sol, tem colinas parcialmente cobertas de nuvens brancas amareladas.  
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Chegaste à página quatorze. Quatro fotos coloridas de paisagens naturais, na horizontal, dispostas em uma 

coluna preenchem toda a página de fundo branco.  

De cima para baixo, a primeira foto tem um límpido céu azul claro à esquerda e gradativamente mais escuro 

à direita. Em um gramado verde e plano, há uma fileira de árvores avermelhadas, de uma extremidade a 

outra da foto.   

A segunda foto contrasta o céu azul escuro e o amarelo do sol nascente.  Na linha do horizonte os tons se 

misturam em um alaranjado. Sobre o campo, as silhuetas das araucárias vão de uma extremidade a outra da 

foto, escurecidas contra a luz.  

A terceira é a foto de uma lagoa. Sobre o azulado das águas um grande banhado, área alagada, é verde claro. 

Sobre ele, dezenas de aves brancas estão pousadas.  
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Tu estás na página quinze, ela é composta de duas fotos coloridas, uma abaixo da outra, em fundo preto.  

A primeira ocupa a parte superior da página com um colorido pôr do sol. Num degrade de azul, violeta, 

amarelo e laranja o sol se põe no canto direito, como uma bola grande e amarela. Sombreada em preto pelo 

crepúsculo está a silhueta de uma pessoa com os braços erguidos para o céu, emoldurada por um portal de 

duas colunas e um telhado estreito. À esquerda do portal está um portão de duas folhas vazadas de madeira. 

Na área sombreada, na base da foto se lê: “Era a hora em que a paz do céu descia sobre os campos, sons e 

cores se amorteciam numa surdina, as sombras começavam a tomar tonalidades de violeta.” Érico Verissimo 

em O Tempo e o Vento. 

A segunda foto ocupa a parte inferior da página e está emoldurada com um filete dourado. O céu ocupa 

noventa por cento da foto. Nuvens espessas filtram os raios do sol ao entardecer. Poucos raios passam por 

entre as bordas das nuvens a alcançam o chão. Escurecidos pela sombra, estão uma árvore seca e desfolhada 

no centro da foto e uma pessoa à esquerda dela, de cabeça baixa.  

No rodapé a tradução da frase de Érico Verissimo: “It was the time when the peace of heaven descended on 

the fields, sounds and colors damped quietly, the shadows began to take shades of violet.” 
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Chegaste à página dezesseis. Ela é emoldurada por uma borda preta. Uma foto quadrada ocupa mais da 

metade superior da página, na parte inferior há uma fotografia menor, retangular na horizontal. 

Elas são coloridas e mostram homens a cavalo na beira da praia.  

Na parte superior da página está a foto de um gaúcho de chapéu, camisa azul, bombachas cinza e bota marrom 

clara. Ele está sobre um cavalo tordilho, de pelagem mescla acinzentada. O cavalo cavalga na areia da praia e 

todas as patas estão suspensas no ar. Ao fundo o céu encontra no horizonte o mar revolto, em tons de verde 

e marrom claro.  

A foto da parte inferior mostra a faixa de areia. À esquerda da foto a areia está molhada pela onda do mar. 

Ali, de costas, estão dois gaúchos montados a cavalo. Eles usam chapéu e camisa azul. O cavalo da esquerda 

tem a pelagem marrom e o da direita, mescla acinzentada. Do centro até margem direita da foto está a faixa 

de areia.  
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Bem vindo à página dezessete. Ela é formada por três fotos coloridas retangulares em uma coluna na vertical 

e fundo branco.  

A primeira foto, de cima para baixo, mostra a desembocadura do Arroio Chuí, um trajeto em curva para à 

esquerda, circundado de pedras. Ao fundo e à direita está o farol do Chuí e ao fundo o céu azul com nuvens.  

Na foto abaixo, um homem fala em um megafone branco. Ele é magro, usa chapéu de abas enroladas, óculos 

escuros de lente amarelada e camisa rosa clara. Ao fundo o comércio da cidade. Numa placa à esquerda se lê: 

Choripan e à direita na fachada de uma loja Romis Free Shop.  

A última foto é do Farol do Chuí. Sobre a areia, o farol é uma torre cilíndrica de concreto, de cerca de treze 

metros de altura, com uma luminária no topo. Está pintado com faixas horizontais intercaladas em vermelho 

e branco. A volta do farol há três pequenas casas brancas de telhado alaranjado e ao fundo o céu com muitas 

nuvens. 
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Estás agora nas páginas dezoito e dezenove.  Uma foto colorida ocupa ambas as páginas do livro aberto.  

Sobre a paisagem branca coberta pela intensa geada, três pessoas de costas estão abraçadas. Elas usam 

gorros, casacos grossos e luvas. Observam um açude com uma densa neblina que emerge da água. Ao redor 

do açude a grama está congelada e branca. À direita da foto e sobre a neblina se lê: “O inverno continuava. 

Naqueles dias de agosto os telhados amanheciam cobertos de geada. E o frio parecia também congelar o 

tempo, tornando mais dura ainda a espera.” Érico Verissimo em O Tempo e o Vento. “Winter continued. In 

those days of August the roofs dawned covered in frost. And the cold also seemed to freeze the weather making 

the wait even harder.” 
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Estás na página vinte e um. Uma foto colorida na vertical de cinco casarões antigos lado a lado em uma rua 

ocupa toda a página. Está descrita a primeira casa da rua, à esquerda da foto. 

Sob o céu azul escuro do início da noite está o conjunto de casarões antigos da cidade de Antônio Prado, região 

de imigração italiana no Rio Grande do Sul.  

O primeiro casarão da rua, chamado de Casa de Nona Neri é tombado pelo Patrimônio Histórico. Ele está 

localizado à esquerda da foto e ocupa mais de dois terços da página. Pintado na cor amarelo ovo, ele é de 

madeira com tábuas estreitas na vertical, característica destas construções, e tem dois andares. As janelas e 

portas marrons são arredondadas na parte superior. No primeiro piso, centralizadas, há três portas de 

madeira. Há também uma janela de cada lado das portas. No segundo piso, há uma porta balcão central com 

guarda-corpo de ferro. Há duas janelas de cada lado da porta. O frontão é todo decorado com lambrequins, 

recortes em madeira aplicados nos beirais do telhado, e detalhes de madeira torneada. O casarão está 

iluminado de baixo para cima. 

No rodapé uma tarja arredondada preta com a borda amarelo ouro ocupa um terço da página, onde se lê: 

“Origens, vestígios daqueles tempos pacatos”. “Origins - traces of those peaceful times origins”. 
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Bem vindo à página vinte e dois. Três fotos coloridas da arquitetura açoriana no Rio Grande do Sul formam 

esta página de fundo branco. Na parte superior está uma foto quadrada que ocupa dois terços dela. Na parte 

inferior, há duas fotos retangulares menores. 

A foto quadrada é uma montagem de imagens sobrepostas do “Solar dos Azulejos”, na Rua dos Andradas, em 

Porto Alegre. Ela mostra uma porta branca de madeira, com vidros quadriculados e um arco na parte superior. 

As paredes são cobertas de azulejos azuis com desenhos de rosetas. Na fachada, há uma faixa pintada de 

amarelo acima das janelas. 

Na parte inferior na página, na foto da esquerda está uma construção com um bloco em sobrado e um bloco 

anexo térreo, na esquina. As janelas e portas têm arcos na parte superior. No térreo, a parede tem 

um friso floral perto do beiral do telhado.  

A foto da direita tem casinhas coloridas, lado a lado em uma rua calçada com paralelepípedos. A primeira casa, 

à direita da foto é violeta, a segunda cor de laranja, a terceira amarela e a última azul. Todas elas têm uma 

porta centralizada e duas janelas brancas, uma em cada lado da porta. Perto do beiral do telhado, na base das 

janelas e rente à calçada há um friso horizontal branco. 

No rodapé se lê: “Arquitetura com influência açoriana nas cidades de Triunfo e Porto Alegre.”, “Architecture 

with Azorean influence in the cities of Triunfo and  Porto Alegre”. 
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Tu chegaste na página vinte e quatro. Quatro fotos de prédios históricos de Porto Alegre, emolduradas em 

preto, formam esta página. Duas fotos retangulares na horizontal de tamanho grande ocupam dois terços da 

página. Uma está na extremidade superior e outra na extremidade inferior. Entre elas, estão duas fotos 

pequenas e retangulares na horizontal. 

De cima para baixo a primeira foto é do prédio do Memorial do Rio Grande do Sul. De baixo para cima, o céu 

é azul escuro do inicio da noite. O prédio é em estilo eclético influenciado pelo barroco alemão. Na fachada 

lateral há quatro imensos janelões intercalados com três grandes colunas. Na extremidade da fachada lateral, 

uma grande torre se projeta para fora da parede e também ultrapassa a altura do pé direito do prédio. Os 

janelões estão iluminados de verde e tem banners pendurados entre as colunas. 

No centro da página estão duas fotos menores, sob o céu azul, vistas de baixo para cima, com detalhes 

arquitetônicos de dois prédios diferentes. Na foto da esquerda há um detalhe da fachada do Edifício Ely. No 

alto do prédio, encravado no telhado vermelho, há uma janela branca sextavada em um frontão amarelo claro, 

detalhado com ornamentos em espiral e ao lado duas estatuetas.  

A foto da direita é do frontão da antiga casa do arquiteto Theo Wiederspahn. De alvenaria, com paredes 

marrons e janelas avermelhadas, é toda contornada de um friso branco. O frontão tem um detalhe ondulado 

no beiral do telhado, onde há quatro chaminés na vertical, compridas e estreitas. 

A última foto, na parte inferior da página é do MARGS – Museu de Arte do Rio grande do Sul. Sob um céu azul 

escuro, quase noite, o prédio histórico está em uma esquina. Com a arquitetura muito semelhante ao prédio 

da primeira foto, grandes janelões intercalados com imensas colunas estão iluminados com as cores da 

bandeira gaúcha, vermelho, verde e amarelo. 

No rodapé se lê: “Obras do arquiteto alemão Theo Wiederspahn em Porto Alegre”, “Works of the German 

architect Theo Wiederspahn in Porto Alegre”. 
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Chegaste à página vinte e cinco. Sete fotos coloridas de datas inscritas em fachadas de construções compõem 

esta página de fundo branco. Á esquerda estão cinco fotos pequenas, horizontais em uma coluna. À direita da 

página há uma foto maior na parte superior e na vertical, que ocupa mais da metade da página e uma menor 

na parte inferior, na horizontal. 

A foto maior, do canto direito superior, é de uma casa em estilo enxaimel. Tem o frontão de madeira e a 

parede branca entremeada com vigas de madeira marrons na diagonal. Duas janelas com tampões de madeira 

verdes estão abertas. Pendurados na janela travesseiros e cobertas tomam sol. No frontão, em amarelo e 

relevo o ano 1892 e abaixo “n° 1”. 

A foto da direita na parte inferior mostra uma parede amarelo queimado, entre um beiral de telhado e de uma 

abertura azul marinho. Rente ao beiral um friso branco com arabescos amarelos. Abaixo do friso, um detalhe 

redondo em relevo com os mesmos arabescos e o ano de 1846 pintado no centro. 
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Estás na página vinte e seis. Duas fotos de prédios históricos emolduradas em preto ocupam esta página.  

Na metade superior, emoldurada por uma abertura em arco, está a Hidráulica Moinhos de Vento. Sob um céu 

azul e raras nuvens, um parque com árvores ao fundo tem no centro a Torre Hidráulica, antiga casa de filtros. 

Inspirada no Palácio de Versalhes, ela é de cor bege e tem um telhado de quatro águas com telhas de barro 

vermelho. Um caminho marrom leva até ela e aos lados há um jardim com arbustos verdes. 

Na metade inferior da página uma foto de um prédio moderno totalmente espelhado. A foto mostra o prédio 

levemente inclinado. Refletido nele se vê três andares de outro prédio antigo, na cor bege, com quatro janelas 

brancas em cada andar, uma ao lado da outra. À esquerda do prédio um guindaste portuário. Ele tem uma 

base de duas colunas fixas ao chão e uma grande haste de ferro na vertical com mais do que o dobro de altura 

do que a base. 

Entre as fotos, no centro da página se lê a frase: “O forasteiro que chega à nossa vila há de por certo quedar-

se surpreso e boquiaberto diante duma maravilha arquitetônica que rivaliza com as melhores construções que 

vimos no Rio Pardo, em Porto Alegre e até na Corte.” Erico 
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Estás agora na página vinte e sete. Três fotos de casinhas coloridas, cobertas com telhas de barro compõe esta 

página de fundo branco.  

Na parte superior uma foto quadrada ocupa mais da metade da página. Vista de baixo para cima, o céu é azul 

límpido. Quatro casas geminadas vão do canto superior esquerdo até o meio da lateral direita da foto, lado a 

lado. Elas têm as portas e janelas emolduradas em relevo na cor branca. A porta é centralizada e tem duas 

folhas. Há duas janelas em cada lado da porta. A primeira casa é verde, a segunda lilás, a terceira azul clara e 

a ultima azul royal. Em frente às casas, uma rua calçada de pedras ocupa um terço da fotografia. 

Na parte inferior da página duas fotos mostram uma ladeira e outros modelos de casinhas geminadas e 

coloridas. Todas elas têm a fachada e as aberturas emolduradas e em relevo na cor branca. Na foto da 

esquerda há seis casas, todas com quatro janelas na fachada. A primeira é amarela, a segunda é azul, a terceira 

é marrom, a quarta é lilás, a quinta marrom e a última é verde. Na foto da direita, vistas de lado, as casinhas 

têm a porta centralizada e duas janelas de cor branca, uma de cada lado da porta. A primeira casinha é verde, 

a segunda azul, a terceira rosa, a quarta vermelha e a última é verde. 
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Bem-vindo a página vinte e oito. Quatro fotos coloridas retangulares formam esta página. Nas extremidades 

superior e inferior da página temos fotos maiores. No meio delas, duas fotos menores. Três fotos mostram 

casas de imigrantes e, a outra, uma Maria Fumaça. 

De cima para baixo, a primeira foto é de uma casa de madeira de cor amarelada, com tábuas estreitas e na 

horizontal. Ela tem a porta centralizada e uma janela com vidros quadriculados de cada lado da porta. No 

frontão, acima da porta, estão outras duas janelas menores. Á direita da casa há uma pequena varanda 

coberta. 

A foto do meio à esquerda mostra uma casa em estilo enxaimel, típica da imigração alemã. As paredes são 

brancas entremeadas com vigas de madeira marrons diagonais e retas. Na fachada há uma porta central de 

madeira e uma janela de cada lado da porta, nas cores branca e marrom. O telhado de barro também marrom 

tem duas mansardas pequenas, janelas que se projetam para fora do telhado. 

A foto da esquerda é de uma casa de madeira com porão feito de paredes de pedras, típica da imigração 

italiana. A construção tem dois blocos, um à esquerda térreo e outro com porão de pedra basalto, pé direito 

maior que o primeiro bloco e janela de sótão no frontão. Elas são ligadas por uma pequena varanda coberta. 

No jardim da casa está uma carroça de madeira. 
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Chegaste à página vinte e nove. Cinco fotos coloridas de atores do Grupo EncenAção caracterizados de 

personagens gaúchos estão emolduradas em marrom.  Quatro fotos na vertical estão na parte superior da 

página. Na parte inferior, uma foto ocupa mais da metade da página.  

Na parte superior da página a primeira foto é de uma mulher com olhar vago ao longe para esquerda. Ela tem 

pele clara, cabelos presos em um rabo de cavalo, usa uma blusa bege e saia longa vermelha de cetim. Segura 

na mão direita um leque vermelho aberto, próximo do peito.  

Ao lado, a segunda foto mostra um gaúcho na janela, com o olhar voltado para a direita. Ele tem pele clara, 

cabelos pretos curtos, barba e usa farda azul e lenço vermelho no pescoço. Na janela, uma bandeira do Estado 

do Rio Grande do Sul e um chapéu preto estão apoiados no parapeito. 

A terceira foto é de uma mulher e um homem sentados próximos um do outro. Ela tem pele clara, cabelos 

longos pretos e usa uma blusa marrom matizada com listras largas pretas e uma saia branca. Á esquerda dela 

está um grande pilão e à direita um vaso de barro. O homem tem pele clara, usa chapéu de abas largas, farda 

azul e lenço vermelho no pescoço. Com a mão direita segura uma lança com um lenço vermelho amarrado na 

ponta, um lenço maragato, identidade dos revolucionários. 
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Chegaste à página trinta. Duas fotos coloridas na vertical, de mesmo tamanho e emolduradas em preto, 

compõe esta página. Elas mostram um moinho com roda d’água. 

Na foto da esquerda, no gramado verde e plano há uma carreta de madeira antiga, em formato retangular, 

com rodas de ferro. Ela está enfeitada com um arco verde de festão e flores amarelas, brancas, roxas e 

vermelhas. As extremidades do arco estão presas na frente e atrás da carreta. Ao fundo, em meio ao verde 

das árvores, um casarão antigo amarelo desbotado tem dois andares e janelas no frontão. As janelas são 

marrons e o telhado marrom escuro. Na fachada onde está o frontão fica presa uma grande roda d’agua feita 

em ferro e madeira, que tem a altura equivalente aos dois andares da casa. 

A foto da direita mostra o moinho em outro ângulo. A vista parcial do casarão está no lado direito da foto. Á 

esquerda dele um riacho corre e alimenta a roda d’água a frente do casarão.  

No rodapé se lê: “Moinho colonial em Picada Café”, “Countryside mil in Picada Café”. 
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Estás agora na página trinta e um. Cinco fotos coloridas, retangulares na horizontal compõe esta página. Elas 

mostram detalhes arquitetônicos na cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul. 

Duas fotos maiores ocupam as extremidades superior e inferior da página. No meio delas, há três fotos 

menores, lado a lado. 

A foto maior da parte superior da página é do Mercado Central de Pelotas. Ele é uma construção térrea em 

branco com detalhes de colunas, arabescos no beiral do telhado e o contorno das janelas em amarelo. À direita 

da foto está uma abertura em arco, com colunas levemente projetadas para fora. No frontão acima do arco 

se lê em letras amarelas “Mercado Central”.  

As fotos do centro da página têm à esquerda a foto de um gramado com uma escultura em pedra de um leão. 

A foto da vista parcial de um vitral nas cores azul, vermelho e branco, em forma de meia roseta. E, por último, 

uma escultura de pedra do rosto de um leão está fixada numa parede azul clara. 

A foto da parte inferior da página é de uma varanda de uma casa de paredes azuis com janelas e portas em 

madeira natural. A janela é quadriculada e está com as venezianas abertas. Três colunas de madeira sustentam 

o telhado da varanda. O piso é de tijolos. Um banco de madeira está à frente da janela. 

No rodapé se lê: “Mercado de Pelotas e antiga charqueada na cidade”, “Market of Pelotas and the ancient 

“charqueada” in the city”. 
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Chegaste à página trinta e três. Uma única foto colorida na vertical compõe esta página. Ela mostra o Chalé da 

Praça Quinze, na cidade de Porto Alegre. 

Sob um céu azul escuro da noite está o Chalé iluminado. Ele é uma construção em aço, madeira e vidro, em 

formato octogonal, com dois pisos, na cor amarelo claro. Um dos oito lados do chalé tem três degraus que 

dão acesso à porta centralizada. A parte térrea tem colunas de ferro e janelas de madeira amarelas, com vidros 

quadriculados que se estendem até o teto. No andar superior está uma saleta menor, também em formato 

octogonal, com telhado decorado com lambrequins, recortes de madeira presos ao beiral do telhado. A saleta 

é contornada por um terraço com grades de ferro pretas, com desenhos geométricos, como parapeito. Ao 

redor do Chalé, na calçada, há várias mesas e cadeiras.  

No rodapé está uma tarja preta arredondada e emoldurada em dourado onde se lê: “Metrópole um tambor 

de ressonância”. E a tradução em inglês: “Metropole, a ressonance drum”. 
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Bem-vindo à página trinta e quatro. Esta página é formada por uma foto colorida, na vertical do monumento 

O Laçador. Fica localizada no Sítio do Laçador, próximo ao Aeroporto Salga Filho, em Porto Alegre. 

A estátua está sob o céu azul límpido, com o crepúsculo alaranjado e violeta como fundo. Vista bem próxima 

da obra, a lua minguante, branca e pequenina contrasta com o azul escuro do céu. O Laçador representa um 

gaúcho vestido de trajes típicos. Ele é feito em bronze e tem quatro metros e meio de altura. O corpo do 

gaúcho está parcialmente virado para a direita. Ele tem o olhar direcionado ao horizonte e os braços relaxados 

rente ao tronco. Ele tem os cabelos até a altura do pescoço, penteados para trás e presos por uma faixa ao 

redor da cabeça e bigodes fartos. Está com uma camisa arremangada pelos cotovelos e tem amarrado sobre 

os ombros um lenço. Usa chiripá farroupilha ou chiripá de fralda, um grande retângulo de tecido passado por 

entre as pernas, lembrando o aspecto de uma fralda. Por cima do chiripa usa um tirador, peça reta de couro 

que vai da cintura até próximo dos pés, como uma capa. Nos pés usa botas garrão de potro, peça de couro cru 

que deixa os dedos do pé a mostra. Na mão direita ele segura um laço, corda trançada de couro crú. No céu a 

meia-lua branca pequenina contrasta com o azul escuro do céu.  

No rodapé se lê: “Estátua do Laçador, símbolo da cidade de Porto Alegre”. E a tradução em inglês: “Laçador 

Estatue, symbol of the city of Porto Alegre”. 
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Estás na página trinta e cinco. Ela é composta por uma foto colorida na horizontal, da vista aérea de parte da 

cidade de Porto Alegre, emoldurada por tarjas pretas na parte superior e inferior da página. 

Visto de cima o Largo dos Açorianos e o centro da cidade atrás. Na metade superior da foto, sob o céu ao 

anoitecer há um denso conjunto de edifícios. Na metade inferior está o Largo dos Açorianos, uma área verde, 

com árvores e um grande gramado onde está o Monumento aos Açorianos, uma obra de arte em ferro. 

Contornando o Largo, as ruas e avenidas estão iluminadas com rastros lineares de luzes amarelas e brancas. 

No rodapé se lê: “(...) Por que não vai clinicar na bela cidade que os açorianos ergueram às margens dum 

magnifico estuário e no meio de colinas verdes?” Erico Veríssimo em o Tempo e o Vento. E a tradução em 

inglês: “(...) Why don’t you go to practice in the beautiful city that the Azoreans lifted on the banks a 

magnificente estuary and in the middle of green hills”. 
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Chegaste à página trinta e seis. Cinco fotos coloridas horizontais formam esta página. Uma foto maior está no 

centro da página e outras quatro menores nas extremidades, sendo duas na parte superior e duas na parte 

inferior da página. 

A foto central da página é do Rio Guaíba ao pôr do sol. Ao fundo, o céu é amarelado e o sol está à esquerda 

da foto, na linha do horizonte. A água é calma e há um barco a vela navegando. Escurecidos pela sombra estão 

duas porções de terra que adentram o rio. Uma à esquerda e outra que vai de um lado ao outro da foto. 

As fotos mostram partes da cidade de Porto Alegre sob uma iluminação amarelada da noite e do pôr do sol. A 

primeira foto, na parte superior à esquerda, mostra visto de cima o prédio da Prefeitura de Porto Alegre. É 

noite e a fachada está iluminada com luz amarela.  

A segunda, na parte superior à direita é uma vista aérea do Largo dos Açores tendo ao fundo o prédio do 

Centro Administrativo de Porto Alegre ao fundo. O Centro administrativo é um conjunto de dois prédios em 

forma de pirâmide. Cada prédio tem um triangulo retângulo, uma lateral reta na vertical e uma lateral 

inclinada, sendo uma o inverso da outra. Quando vistas juntas elas formam a pirâmide. 
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Estás agora na página trinta e sete. Ela é formada de duas fotos coloridas na horizontal, uma abaixo da outra, 

da orla do Rio Guaíba.  

A foto da parte superior da página revela o anoitecer. As luzes da cidade brilham no céu azul acinzentado. No 

lado esquerdo da foto está a Usina do Gasômetro e a partir dela a orla se estende até a extremidade direita 

da foto. O Gasômetro é um galpão de alvenaria com grandes janelas de estrutura de aço. Ao lado dele está 

uma chaminé de cento e dezessete metros de altura.  

No rio, ao lado do Gasômetro estão atracados três barcos, de tamanhos diferentes. Um grande e um médio 

decorados com cordões de luzes acesas e um pequeno apagado. Há dezenas de pessoas espalhadas pela orla. 

A foto da parte inferior da página é de dia. Ela mostra a orla do ângulo inverso da outra foto. Os prédios da 

cidade estão no lado direito da foto. Na beira do rio há um grande corredor como um parque ao ar livre, com 

estrutura de lazer, arquibancadas para apreciação do pôr do sol e pista de caminhada e ciclovia que avançam 

em passarelas sobre as águas do rio.  Ao fundo da foto, à esquerda, está a Usina do Gasômetro. 
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Vieste à página trinta e oito. Seis fotos horizontais e coloridas compõem esta página, sendo uma foto grande 

no centro da página, duas fotos menores na parte superior e três na parte inferior da página. Elas mostram o 

pôr do sol na capital gaúcha.  

Na foto central, ao entardecer o céu tem uma nuvem espessa à esquerda da foto. No centro da foto o sol 

aparece emoldurado pela nuvem densa que deixa passar a luz com em um olho. O céu azul royal amarela 

quando se aproxima do horizonte. No rodapé da foto a cidade está sombreada de preto. O contorno dos 

prédios faz um sobe e desce de linhas como uma montanha russa. 

As fotos da parte superior da página mostram à esquerda, no crepúsculo e contra a luz, uma pessoa com uma 

bola de tênis e uma raquete no ar, como em um saque. À direita, de perfil, uma pessoa sorve o mate e atrás 

o sol se põe no Rio Guaíba. 

As fotos da parte inferior da página mostram pessoas na beira do rio, ao pôr do sol e sombreados por ele. Da 

esquerda para a direita, na primeira foto dois homens estão de frente um para o outro. O da esquerda tem 

uma criança no colo. Na foto do meio uma mulher e um homem estão de frente um para o outro, na beira do 

rio. Ele segura uma cuia de chimarrão. Na terceira e última foto, uma mulher segura um cachorro pequeno 

pela guia. Ao fundo o sol é grande e amarelo e o céu cor de laranja. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 

 



 

 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 39 

 

 

Bem-vindo à página trinta e nove. Esta página é formada por três fotos coloridas horizontais onde aparece o 

Rio Guaíba, emolduradas em preto. Na parte superior da página há uma foto maior que ocupa mais da metade 

da página e na parte inferior, duas de tamanho menor.  

A primeira foto, na beira do rio há um extenso deck de madeira de cerca de três metros de largura. Uma moça 

está de pé, escorada no guarda corpo de ferro. Um rapaz e duas crianças estão sentados no deck. Eles olham 

para quatro canoístas, em duas canoas paralelas na água. Ao fundo e ao longe a cidade de Porto Alegre. 

As fotos da parte inferior da página são de barcos que navegam no Rio Guaíba. Na foto da esquerda, da proa 

de um barco se vê ao longe a cidade de Porto Alegre. Á esquerda do barco há outro barco de dois andares 

onde se lê “Turismo”. 
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Chegaste à página 40. Sobre fundo marrom, há três fotos. Uma grande foto na vertical ocupa mais da metade 

da página e traz, em destaque, um galo. Na parte inferior da página, lado a lado, estão outras duas fotos 

menores, de cavalos no campo. 

Na foto localizada na parte superior, um galo vivo está sobre uma seta estreita de madeira onde se lê 

estacionamento. Ela é de cor marrom e aponta para direita.  O galo está de perfil para a esquerda. A crista é 

vermelha. As penas da cabeça até as asas são degrade de alaranjado escuro para o claro, finalizado com um 

vermelho intenso. O peito e o rabo têm cores escuras, numa mescla de preto e verde intenso.  

Ao fundo, há parte de uma casa de paredes amarelas e janelas azuis. À esquerda, um tronco de árvore e a 

mais à frente, uma cerca branca de madeira com uma placa retangular também de madeira, afixada, onde se 

lê em letras brancas: Caminhos Rurais. Ao lado, em letras menores, lê-se “Turismo” e “A Porto Alegre Rural”, 

intercaladas por um desenho estilizado de uma montanha verde com um grande sol, redondo e amarelo, 

sobreposto ao lado. 
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Tu chegaste à página 41. Sobre fundo branco, duas fotos de igual tamanho dividem horizontalmente esta 

página. Ambas retratam o Parque Moinhos de Vento, Parcão, com diversos frequentadores. 

Na foto localizada na metade superior é dia. O parque tem ao fundo dezenas de prédios, mais a frente, árvores, 

a esquerda um caminho de concreto corta o gramado. À direita um tradicional moinho de vento, uma 

construção de alvenaria em formato cilíndrico, tem na parte superior quatro grandes pás retangulares que 

giram impulsionadas pelo vento. Ele é branco de telhado marrom e pás também brancas. 
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Chegaste à página 42. Seis fotos compõem esta página. O fundo é branco. Ao centro está a foto maior. Acima, 

três menores, lado a lado, e abaixo da central, há mais duas, menores também lado a lado. Todas retratam 

pontos turísticos da região metropolitana. 

A grande foto central retrata, sob céu azul claro, uma construção típica do século dezenove no sítio histórico 

de Guaíba. É a fachada de uma extensa casa baixa, de construção simples, telhado marrom e parede branca 

na qual há 3 portas de madeira verde intercaladas por 5 janelas brancas contornadas em verde.  A base da 

casa é de pedras. Uma rua margeia a construção à direita e a separa da praça. A praça, na frente da casa, tem 

à esquerda um monumento com o busto de José Gomes de Vasconcelos Jardim e à direita uma grande árvore. 

Na frente da árvore há três placas ilegíveis. No centro há uma pequena escada que dá acesso ao monumento, 

uma estrutura em tons de marrom com a base quadrada em tons verde escuro que se afunila. O monumento 

é circundado por pequenos arcos de ferro, lado a lado, que formam um tipo de cerca baixa. 

Na foto localizada no canto superior direito, sob céu azul claro, está a parte superior da fachada da Casa das 

Artes Villa Mimosa em Canoas. A construção tem estética barroca. Diversos detalhes e arabescos estão em 

fundo amarelo claro, com contornos e detalhes em azul claro, roxo e dourado. No alto da construção, lê-se 

em branco, sobre uma faixa pintada de azul: Villa Mimosa. Abaixo, dois pequenos postes com duas luzes 

redondas cada, intercalados com duas floreiras, também adornam essa parte da fachada. 

As fotos seguintes retratam duas igrejas. Na imagem localizada na parte superior, ao centro, é noite. Uma 

grande igreja está iluminada. O centro da fachada se divide em 3 patamares.  A fachada é formada por 5 

grandes arcos arquitetônicos, lado a lado em cada um deles há uma porta e, sobre ela, uma janela. Logo acima, 

há 9 pequenas janelas, lado a lado. Sobre elas, na parte superior, sobre uma forma de semicírculo côncavo há, 

ao centro, uma cruz. Duas grandes torres laterais são maiores que a fachada. 

Na imagem do canto superior a direita é dia e há uma igreja menor. Ela tem, também, duas grandes torres 

laterais maiores a fachada. A base tem três grandes portas. Sobre elas há três grandes janelas. A parte superior 

é triangular e tem no topo, ao centro, uma cruz. 

A fotografia localizada no canto inferior esquerdo retrata uma paisagem urbana. É dia, uma rua atravessa 

verticalmente o centro da imagem, ao fundo há uma serra. Casas baixas margeiam a rua à esquerda, e a direita 

há um canteiro gramado. Em destaque sobre um arbusto floridos, à esquerda, há duas placas. Na primeira, 

estreita, de fundo creme, escrita em marrom escuro com uma silhueta de um rosto de mulher de perfil. Ao 

lado do rosto se lê: Caminhos de Jacobina. A placa debaixo é marrom escrita em branco: Museu Municipal e 

Caminhos de Jacobina, com uma seta indicando para cima. 

A foto do canto inferior direito destaca uma placa marrom e escrita em branco Marco Zero da Rota Romântica. 

Ao lado há uma letra i em preto dentro de um pequeno quadrado branco e uma seta que aponta para a direita. 

Ao fundo está a Matriz de São Leopoldo, uma pequena igreja com uma torre central, duas grandes janelas 

laterais e ao centro, uma grande porta e sobre ela uma janela redonda.  

No canto inferior esquerdo da página, lê-se: Cidades da Região Metropolitana. Cities of Metropolitan area. 
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Tu chegaste à página 45. Uma única foto colorida de um rapaz ocupa a página inteira. 

Ele aparece de perfil à direita, do ombro para cima. Tem a pele clara. Usa chapéu preto redondo, adornado 

com uma faixa trançada marrom clara, que deixa a mostra, na nuca, os cabelos pretos, curtos. Veste camiseta 

cinza. Olha através de uma cerca de mourão de madeira e arame liso. As mãos, na altura do rosto, seguram 

um arame e o rosto está tão próximo da cerca que o nariz encosta no mesmo arame. 

Na parte inferior da página há uma tarja preta arredondada, emoldurada de amarelo ouro, onde se lê: Gente 

Daqui. Um espaço multiétnico 
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Chegaste à página 45. Sobre fundo branco há um mosaico com 19 fotos de diferentes pessoas, em sua maioria 

retratadas do peito para cima em diferentes atividades econômicas.  

Duas das imagens, mais ao centro da página, à esquerda e à direita, são maiores, já as outras têm o mesmo 

tamanho. A foto à esquerda mostra um homem negro. Ele sorri, veste chapéu branco, dólmã e tem uma colher 

de pau do lado direito. A imagem à direita retrata um senhor, branco. Ele está em um campo de flores 

amarelas. Usa chapéu de palha, camiseta verde e nas mãos segura uma pequena pá e um ramalhete de flores 

amarelas. Ele sorri. 
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Tu chegaste à página 46. Sobre fundo preto, uma única foto colorida de um senhor na frente de uma igreja 

ocupa a página inteira.  

Ao fundo o céu azul tem nuvens brancas. A igreja é a Matriz São Francisco de Assis, na cidade de Monte Belo 

do Sul. A fachada de cor bege tem na parte central e na base as portas e sobre elas, três arcos, cada um com 

duas janelas. A parte superior é triangular e tem no topo, ao centro, uma estátua com o braço direito estendido 

e no outro, segura uma cruz. 

Ela tem duas grandes torres laterais maiores que a fachada. Em cada uma das torres há um telhado piramidal 

grande, cinza, com uma cruz na ponta. Abaixo do telhado há um relógio e abaixo dele duas fileiras, com três 

aberturas, com arcos arquitetônicos pequenos. Abaixo desses arcos, há mais um arco grande e estreito e 

dentro dele duas janelas também estreitas.  

Postes de iluminação do estilo colonial, com duas luminárias cada, de ferro sextavada, com vidros retangulares 

na vertical, margeiam o caminho até a entrada da igreja. 

No adro, entre os postes, à frente da igreja, de pé, está um senhor. Ele tem a pele clara, cabelos curtos e 

grisalhos. Usa óculos de grau, tem semblante saudoso. A cabeça está levemente levantada e os rosto virado 

para a esquerda. Veste camisa de manga longa vermelha, calça marrom escura com cinto e chinelo de dedos. 

A mão direita está apoiada em uma bengala de madeira e a esquerda segura o chapéu de palha encostado no 

peito. 

No canto inferior esquerdo, lê-se: Cidade de Monte Belo do Sul. City of Monte Belo do Sul. 
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Quatro fotos compõem esta página de fundo preto. Há uma grande foto que ocupa mais da metade da página 

e na parte inferior, estão outras três fotos menores, na horizontal, lado a lado. Todas retratam homens da 

área rural. 

Na foto maior é dia. Um homem, em um campo que tem ao fundo um lago, está atrás de uma cerca de arame 

liso. Ele é um alambrador. Está retratado da cintura para cima, o rosto está virado para frente e o corpo 

levemente virado para a direita. De pele clara, queimada pelo sol, o rosto, envelhecido, tem marcas de 

expressão. Os olhos são pequenos e o nariz fino. Usa um chapéu preto, desbotado pelo sol, bigode fino e 

esboça um sorriso. No pescoço tem amarrado um lenço azul e vermelho. Uma camisa branca de manga longa, 

aberta, se sobrepõe a uma camiseta alaranjada e a calça é marrom. A mão esquerda está apoiada no mourão 

do alambrado e a direita segura uma longa ferramenta de ferro sobre o ombro direito. 

Na foto localizada no canto inferior à esquerda. Um senhor, com feição séria, está encostado em uma cerca, 

retratado da cintura para cima. Ele usa chapéu preto, redondo, com a aba curvada para cima. Lenço branco 

no pescoço e camisa vermelha de manga longa. Na mão esquerda segura uma cuia de chimarrão e o braço 

direito está apoiado no arame do alambrado. 

A foto do centro tem ao fundo parte de um rancho com estrutura de madeira. Em uma placa de madeira 

rústica, lê-se, em preto, meu velho pai. Sobre ela há uma carcaça de boi com grandes chifres. À frente, há um 

homem de pele morena e longa barba grisalha. Ele sorri. Usa chapéu marrom, lenço preto no pescoço e 

camiseta polo verde. Com a mão direita segura o cabresto de um cavalo marrom, uma cerca está entre eles. 

A foto do canto inferior à direita destaca, do ombro para cima, um senhor de pele clara queimada pelo sol. O 

rosto, envelhecido, tem fortes marcas de expressão. Os olhos pequenos, nariz grande e adunco. O bigode é 

fino e branco. A boca está entreaberta como se estivesse para dizer algo. Usa um chapéu redondo, marrom, 

de aba larga. No pescoço há um lenço branco e usa camisa preta. 

No canto inferior esquerdo lê-se: Alambrador no interior de Uruguaiana. Wire meshing from the countryside 

of Uruguaiana. 
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Quatro fotos compõem esta página de fundo branco. Há uma grande foto que ocupa mais da metade da página 

e na parte inferior, estão outras 3 fotos menores, na horizontal, lado a lado.  

A foto maior retrata um casal de idosos em casa, sentados em uma sala, lado a lado, com as cabeças 

encostadas. Ela é branca de cabelos castanhos claros. Usa óculos de grau e ri. Veste camisa preta salpicada de 

branco na diagonal e calça preta. O senhor é calvo com cabelos brancos, usa óculos de grau, tem bigode branco 

e sorri. Veste camisa cinza clara com listras brancas e calça cinza escura. No pulso esquerdo usa um relógio 

prateado. O braço direito envolve a mulher pelos ombros e o esquerdo segura a mão esquerda dela. 

As 3 fotos na parte inferior retratam crianças. Todas são brancas, loiras e olham para cima. A foto da direita 

tem um menino e uma menina, eles aparecem do peito para cima. Ela envolve o menino com os braços. A foto 

central tem uma menina e um menino, ambos olham e apontam para cima, com o braço direito. A última foto 

é de uma menina em um balanço. Ela usa roupas com temática do Mickey e olha para cima. 
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Chegaste à página 50. Sobre fundo preto, uma única foto colorida de dois senhores a frente de uma imponente 

igreja, em dia claro, ocupa a página toda. 

A igreja é a Nossa Senhora da Conceição na cidade de Piratini. Ela é de cor bege com detalhes ao redor da 

porta e da janela em amarelo. A fachada tem estética retilínea simples. O centro da fachada tem uma grande 

porta de madeira, de duas folhas e sobre ela uma grande janela redonda. 

Duas torres laterais são maiores que a fachada. Na parte de cima das torres, há arcos arquitetônicos pequenos, 

lado a lado, dois à frente e dois na parede lateral. 

No adro há um gramado e uma escada de três patamares dá acesso à igreja. A frente, do lado direito da igreja 

estão dois homens brancos e mais velhos. O primeiro é um padre, ele é calvo com cabelos grisalhos. Veste 

batina branca com estola verde adornada com cruzes douradas. Os sapatos são pretos. Tem as mãos juntas 

na altura da barriga. O outro senhor usa boina preta, camisa de manga curta azul, cinto marrom, bombacha e 

botas pretas. 

No canto inferior esquerdo, lê-se: Igreja da cidade de Piratini. Church of city of Piratini. 
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Sobre fundo branco, há 5 fotos. Uma grande foto na vertical ocupa mais da metade da página e traz, em 

destaque, uma pianista. Na parte inferior da página, lado a lado, estão outras 4 fotos menores de destaques 

do Rio Grande do Sul. 

A foto localizada na parte superior retrata uma sala com paredes de vidro em um prédio. Ao fundo o céu 

crepuscular em tons de lilás e azul escuro e outros edifícios. A luz fraca adentra a sala e revela silhuetas 

sombreadas e escuras, mostradas de lado. Em uma poltrona, alguém sentado lê uma revista. Ao lado, há uma 

pianista em um piano de cauda com a tampa aberta. Apoiado sobre os cotovelos, atrás do piano, uma pessoa 

olha para a pianista. 

A foto localizada na parte inferior à esquerda traz Ieda Maria Vargas, uma senhora branca, de cabelos pretos 

presos, óculos de grau com aros tartaruga e um largo sorriso. Ela usa um lenço amarelo amarrado no pescoço 

e um casaco marrom com franjas nos ombros. Abraça um grande troféu dourado que tem na ponta um globo 

terrestre com uma mulher sentada. Uma faixa branca escrita em azul Miss Universe veste o troféu. 

A imagem do lado mostra 4 ciclistas em uma ciclovia. Em destaque há uma jovem de pele branca. Está de 

capacete, óculos escuros, camiseta azul com detalhes em roxo e short preto. Ela sorri. Tem o braço direito 

levantado com a mão espalmada. Atrás dela, outra ciclista de capacete vermelho e óculos escuros também ri. 

Mais ao fundo há mais dois ciclistas. 

Na terceira imagem um homem grisalho de dólmã branca está apoiado em um fogão. Ele segura com a mão 

direita uma longa colher de pau. No fogo, uma grande panela e a frente, na bancada, tomates e um moedor 

de pimenta. 

A foto do canto inferior direito mostra, sobre fundo de arbustos floridos, uma jovem, da cintura para cima. Ela 

é branca e loira. Os cabelos ondulados descem pelos ombros. Tem os olhos azuis e um largo sorriso. Veste 

camiseta com estampa de um crepúsculo e embaixo identifica-se a palavra Gramado.  

No canto inferior esquerdo lê-se: Pianista no Hospital Moinhos de Vento e Iêda Maria Vargas, ex-Miss 
Universo. Pianist in Moinhos de Vento Hospital and Iêda Maria Vargas, ex-Miss Universe. 
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Chegaste à página cinquenta e dois. Nela há duas fotos retangulares, uma abaixo da outra. 

Na foto de cima estão três pessoas sorridentes de pele clara e cabelos castanho-claros e um cachorro cinza 

em uma área gramada embaixo de parreiras. Um homem de meia idade, que usa chapéu, camisa cinza e calça 

azul, está ajoelhado no chão entre duas mulheres. À esquerda dele está uma mulher de meia idade. O homem 

envolve o ombro dela com o braço. Ela está sentada em uma cadeira de madeira e segura uma cuia de 

chimarrão. Usa óculos, blusa de manga curta azul, bermuda jeans e chinelos. À direita do homem está uma 

jovem, que usa chapéu, blusa preta de mangas curtas, calça jeans e Crocs, e segura um pequeno cesto com 

uvas roxas. Um cesto maior, também com uvas roxas, está no chão à frente do homem. O cachorro está 

deitado à direita das pessoas. É de médio porte, tem pelagem cinza mais clara na maior parte do corpo e cinza 

mais escura na cabeça. Tem as orelhas em pé. 

Na foto de baixo, em um pasto com quatro vacas estão três pessoas em pé, sorrindo, lado a lado, abraçadas, 

e um cachorro salsicha marrom. As três pessoas têm pele clara e cabelos castanho-claros. À esquerda é uma 

mulher de meia idade que usa casaco branco por cima de uma blusa marrom, calça jeans e galochas verdes. 

Segura uma cuia de chimarrão. No meio está uma mulher jovem que usa casaco azul por cima de uma blusa 

branca, calça jeans e botas marrons. À direita está um homem de meia idade que usa colete azul longo de 

botão, calça preta e galochas verdes. Tem o braço apoiado em um bastão e segura um chapéu. O cachorro 

salsicha está à frente do homem. 
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Nela há um grupo com quatro fotos retangulares maiores formando um retângulo maior e, ao lado desse 

grupo, uma coluna com oito fotos retangulares menores.  

As quatro fotos maiores, da direita para a esquerda, começando pela linha de cima, mostram: 

Primeira: Uma mulher branca idosa, de cabelos curtos e brancos, que usa óculos e blusa estampada colorida 

com predominância de vermelho, azul e verde, segurando uma caixa com uvas roxas perto de uma loja com 

vassouras expostas. 

Segunda: Um homem branco idoso, com bigode longo. Ele usa um chapéu preto de abas largas, um traje com 

panos vermelhos sobre os ombros, por cima da camisa azul. O barbicacho do chapéu é uma corrente prateada 

com um crucifixo e uma parte na testa com uma fileira de moedas prateadas. 

Terceira: Um homem branco idoso, de cabelos e bigode brancos, que usa uma blusa de mangas compridas 

marrom e bege com estampa de losangos e aparece da cintura para cima, de dentro para fora de uma janela 

de madeira. 

Quarta: Um homem branco idoso aparece do peito para cima e está montado a cavalo. Parte da cabeça de um 

cavalo marrom aparece à frente dele. O homem tem longos bigodes brancos e usa um chapéu marrom de 

abas largas e uma blusa azul com lenço vermelho no pescoço. Ele segura uma corda. Ao fundo, uma bandeira 

verde hasteada. 

Na coluna com oito fotos menores, em cada uma há o rosto de um homem de colete e chapéu verdes tocando 

um instrumento de sopro. 
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Chegaste à página cinquenta e cinco. Nela há uma imagem que ocupa toda a página. Na foto, sob um céu azul, 

uma estrutura com plataformas cheia de canos metálicos e torres de uma indústria petroquímica. A maioria 

da estrutura tem cor prateada, e algumas partes são pintadas em amarelo. No rodapé uma tarja preta 

arredondada com um friso amarelo dourado onde lê-se a palavra “Produtivo Um Rio Grande empreendedor. 

Productive – Na enterpreuner Rio Grande”. 
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Chegaste à página cinquenta e seis. Ela tem fundo preto. Nela há uma montagem com cinco fotos, uma maior 

no meio e duas linhas com duas fotos menores acima e abaixo dela. A foto maior mostra um guindaste 

levantando um contêiner vermelho escrito “Hamburg Süd” entre pilhas de contêineres no porto. O carro do 

guindaste é azul e o braço que se eleva é cinza com a palavra “Konecranes” em cor-de-rosa”. 

As quatro fotos menores, as duas de cima e as duas de baixo da foto maior, mostram grandes embarcações. 

Nas duas fotos de cima as embarcações estão aportadas e é possível ver a área de carga, que recebe os 

contêineres. Na primeira foto de baixo um navio está navegando no oceano. É possível ver, ao fundo, os 

prédios da cidade. O barco é preto na parte superior e vermelho na parte inferior. Em cima, perto do convés, 

em letras brancas, lê-se “Jin Yu”. Na segunda foto de baixo um navio predominantemente preto com uma 

parte vermelha no convés está aportado perto dos guindastes. 

No rodapé se lê “Porto marítimo na cidade do Rio Grande – Seaport in the city of Rio Grande”. 
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Chegaste à página cinquenta e sete. Nela há uma montagem com quatro fotos, em fundo branco, uma maior 

no acima e três menores abaixo dela. Na foto maior, a água reflete, de forma distorcida, o porto sob a meia 

luz do entardecer, com o céu em três cores diferentes de baixo para cima: laranja, roxo e azul. No porto estão 

estruturas metálicas e três guindastes. No oceano estão aportadas três embarcações, duas menores e uma 

maior.  

As três fotos menores também mostram cenas do porto sob a meia luz do sol se pondo. 

A primeira é uma vista a partir do cais, com as luzes das estruturas metálicas e das embarcações refletidas na 

água. A segunda é a vista de baixo de uma estrutura metálica, com silhuetas de cerca de dez pássaros voando. 

A terceira é a vista lateral da estrutura metálica, com silhuetas de cerca de cinquenta pássaros voando. 

Abaixo das fotos se lê: 

“... os famosos Dragões do Rio Grande, comedores de milho e abóbora, de poeira e distâncias. Cinco sombras 

da Ilha Terceira nas areias do Rio Grande. São sombras no fundo do mar.” 

Erico Veríssimo em O Tempo e o Vento 

Logo abaixo a tradução para o inglês: 

“... The famous Dragons of Rio Grande, eaters of corn and pumpkin, dust and distances. Five shadows of 

Terceira Island on the sands of Rio Grande. They are shadows on the seabed”. 
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Nela há uma montagem com quatro fotos, sendo duas maiores e entre elas duas menores, lado a lado. O 

fundo é branco. 

Na foto de cima dez longas barras de aço incandescentes estão dispostas lado a lado. Elas têm tons de 

vermelho e amarelo, com algumas marcas pretas. No fundo desfocado algumas máquinas e janelas. 

Nas duas fotos menores vemos fios de aço em rolos no meio de máquinas em um grande galpão. Na primeira 

um homem aparece de perfil. Ele usa capacete amarelo, óculos de proteção e equipamento de proteção 

auricular. 

Na foto de baixo, quinze fileiras de placas de aço estão dispostas lado a lado. No fundo desfocado, dois 

funcionários com equipamento de proteção operam máquinas e painéis.  
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Chegaste à página sessenta. Em fundo branco, há uma montagem com sete fotos, sendo uma maior ao centro 

e duas fileiras com três fotos menores cada, acima e abaixo dela. 

Na foto maior ao centro vemos, sob a meia luz do entardecer, as silhuetas de três turbinas de coleta de energia 

eólica, que se assemelham a cata-ventos altos. O céu tem tons de azul e de amarelo, poucas nuvens e o sol 

poente brilhando atrás de algumas árvores. Abaixo das turbinas se lê: 

“(...) durante horas incontáveis de agonia ficaram ouvindo o uivar do vento no descampado e o lento arrastar-

se do tempo.”  

Erico Verissimo em O Tempo e o Vento 

Logo abaixo a tradução para o inglês: 

“(...) during countless hours of agony they heard the howling of the wind in the open field and the slow 

dragging of time.” 

Nas três fotos menores de cima, outras vistas de silhuetas das turbinas ao entardecer. 

Nas três fotos menores de baixo, uma vista de uma turbina sob um céu azul e uma lua minguante, uma vista 

de três turbinas sob uma luz quente amarela e uma vista de cerca de dez turbinas sob céu azul com nuvens 

brancas, em um gramado. 

Abaixo das fotos se lê: “Usinas eólicas na região sul do Estado”. Logo abaixo a tradução para o inglês: “Aeolic 

power plant in South área in the State”. 
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Chegaste à página sessenta e um. Em fundo branco, duas fotos retangulares estão uma embaixo da outra. 

Na foto de cima há um caminhão suspenso por uma plataforma inclinada. Do compartimento de carga do 

caminhão cai uma grande quantidade de grãos. Ao fundo outro caminhão em uma plataforma suspensa 

similar. No caminhão se lê “Guerra – É paz na estrada”. 

Na foto de baixo, sob céu azul, uma grande colheitadeira verde, trator com um cilindro preto vazado que 

colhe trigo está em uma vasta plantação.  
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Chegaste à página sessenta e dois. Em fundo branco, há uma montagem com quatro fotos, uma maior acima 

e uma linha traz outras três menores abaixo dela, lado a lado. 

Na foto de cima, sob um céu noturno com uma lua crescente está um homem sobre a plataforma de um 

guindaste. Ele mexe na lâmpada de um poste de iluminação pública aceso. Usa roupa de proteção amarela, 

que cobre o corpo todo, óculos escuros e capacete amarelo. 

Nas três fotos de baixo temos vistas de grandes estruturas de fornecimento de energia e iluminação. Na 

primeira, uma fileira com cinco grandes torres cilíndricas. Na segunda, silhuetas de duas pessoas subindo em 

uma torre de barras vazadas com fios de alta tensão esticados e apoiados sobre ela. Na terceira, em uma área 

gramada com colinas, uma torre de barras vazadas sustenta fios de alta tensão sob a luz brilhante do sol em 

um céu azul com poucas nuvens brancas.  
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Chegaste à página sessenta e três. O fundo é preto. Nela há uma montagem com seis fotos, duas em uma 

coluna à esquerda maiores e quatro em uma coluna à direita menores.  

Na coluna à esquerda a foto maior é vertical e mostra uma máquina metálica confeccionando uma garrafa 

térmica plástica roxa. Abaixo, uma foto horizontal e menor de duas mãos e duas placas quadradas de vidro 

sobre uma superfície branca. As duas placas contêm cerca de 100 pequenas sementes de tabaco.  As mãos 

tocam as pontas de uma das placas.  

Na coluna à direita estão quatro fotos. De cima para baixo: 

Na primeira: Em um ambiente claro com paredes brancas, uma mulher de roupa branca, touca e máscara de 

proteção segura um espelho circular. 

Na segunda: Em um ambiente escuro uma pessoa de lado, que usa óculos, está à frente de uma tela de 

computador. Na tela, desfocada, um programa de fundo azul mostra algumas partes escritas e um desenho 

em forma de trapézio. 

Na terceira: Sobre uma plataforma metálica estão vários potes de vidro com uma substância branca leitosa. 

Acima dos potes há tubos finos. Um braço vestido com manga comprida branca e luva azul segura um dos 

tubos. Ao fundo, uma pessoa de óculos, roupa branca e touca. 

Na quarta: Sobre fundo preto, uma mulher de pele clara e cabelos escuros presos para trás segura um pote 

de vidro cheio de pequenas folhas verdes. 
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Cinco fotos coloridas do Aeroporto Salgado Filho formam esta página de fundo preto. Duas fotos maiores 

estão sozinhas nas extremidades da página e, no centro, estão três fotos menores lado a lado, todas na 

horizontal. 

Na foto superior da página, vista área do andar térreo da parte interna do aeroporto. O saguão tem pé direito 

alto com janelões à esquerda, logo acima das lojas. À direita, colunas cilíndricas no meio do saguão sustentam 

a estrutura do telhado. Na lateral direita da foto estão os balcões de check-in das companhias aéreas. 

Pendurado no teto e à direita da foto está uma réplica de um avião em tamanho reduzido, branco com uma 

listra horizontal azul, com a inscrição PT PAQ. 

As fotos do centro da página mostram detalhes da parte externa do aeroporto. Da esquerda para a direita, a 

primeira foto é da fachada. Uma parede com revestimento em peças retangulares azuis, cinza claro e escuro, 

com o letreiro cinza em relevo, onde se lê: Porto Alegre Airport. 

A segunda foto mostra o Aeromóvel. Trem suspenso, movido a ar, envidraçado nas laterais. Ao fundo está o 

edifício garagem, prédio redondo formado por anéis brancos vazados entre si. A terceira foto é da passarela 

envidraçada, que liga o edifício garagem redondo ao segundo andar do terminal de passageiros. 

A foto da parte inferior da página é do terceiro andar do terminal. No centro do prédio está uma parte com 

pé direito de três andares, onde estão dois elevadores panorâmicos, escadas e escadas rolantes. Ela é coberta 

por um telhado de vidro em formato de arco. Uma estrutura de ferro envidraçada deixa permear a luz natural 

em todo o terminal. 
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Chegaste à página sessenta e seis. Ela é formada por uma foto colorida e retangular, que ocupa mais de meia 

página de fundo preto. A foto retrata uma parte do Monumento ao Imigrante na cidade de Caxias do Sul, a 

figura de um homem. 

Vista de baixo para cima e sob um céu azul matizado com nuvens brancas está uma estátua de pedra de um 

homem com a mão perto da testa e o rosto erguido, como que avistando algo ao longe. O homem tem um 

cabo de uma enxada apoiado no ombro esquerdo e atrás dele está uma bandeira do Brasil que parece 

hasteada no cabo. 

Ao lado do homem, se vê parcialmente a estátua do lado esquerdo do rosto e o braço de uma mulher. Ele tem 

cabelos curtos encaracolados, rosto quadrado, nariz pequeno e queixo proeminente. Usa um casaco aberto, 

blusa e calças com cinto. 

No rodapé se lê: “Monumento ao Imigrante em Caxias do Sul”, “Imigrant Monument in Caxias do Sul”. 

Mais abaixo: “Essas mãos maltratadas, mas cheias duma grande integridade, o fascinam e ao mesmo tempo 

lhe causam uma vaga inveja. São mãos que sabem fazer coisas – plantas, colher, usar o formão, o serrote, a 

tesoura de tosquiar – mãos hábeis e úteis.” Erico Veríssimo em O Tempo e o Vento, “These mistreated hands, 

but full of great integrity, fascinate it anda t the same time cause it vague envy. They are hands that know haw 

to do things – plant, harvest, use the chisel, saw, shearing shears – skillful and useful hands.” 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 67 

 

 

Chegaste à página sessenta e sete. Ela tem fundo branco e é formada por cinco fotos coloridas na horizontal. 

Na metade superior da página uma foto maior e na metade inferior quatro menores. As fotos mostram mãos 

de diferentes trabalhadores em cada foto realizando diversas atividades. 

Na foto da metade superior, sobre uma mesa de madeira duas mãos vestidas com luvas de couro cinza e 

rústicas apoiam pregos, grampos e parafusos soltos que também se espalham pela mesa. 

Na metade inferior, da esquerda para direita e de cima para baixo estão: na primeira foto, duas mãos brancas 

estão com as palmas para cima, a direita segura um pequeno broto verde. Na segunda, uma mão branca tem 

na palma cerca de quinze sementes.  

A terceira foto é de um pintinho amarelo sobre a mão branca de um homem espalmada. Ao fundo dezenas de 

outros pintinhos. A quarta e última foto, é de uma mão também branca, cheia de sal grosso. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 69 

 

 

Estás na página sessenta e nove. Ela é formada por uma única foto colorida vertical de um pórtico na cidade 

de Gramado.  

A foto mostra de perto um enorme pé de azaleia em flor. Tomado pelo rosa pink das flores entremeadas com 

algumas pequenas folhas verdes, o arbusto ocupa uma metade triangular da foto, na parte inferior e em toda 

a lateral direita.  

No canto superior esquerdo está uma parte de um pórtico da cidade de Gramado. Ele é de alvenaria, branco 

com detalhes em verde, e o telhado é cinza claro. Há uma torre sextavada à direita do pórtico, ela tem janelas 

em arco e o telhado com uma ponta alta. 

No rodapé da página há uma tarja preta arredondada com um filete amarelo ouro onde se lê: Destinos, muitos 

cenários num só lugar. “Destinations – Many scenarios in just in place” 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 70 

 

 

Estás na página setenta. Composta por seis fotos coloridas na horizontal ela tem o fundo preto. As fotos 

revelam a beleza dos cenários na cidade de Gramado. Uma foto ocupa mais da metade da página e está 

centralizada. Na parte superior estão outras três fotos e na parte inferior, outras duas. 

A foto maior centralizada na página é do Lago Negro. Sob uma moldura de azaleias em flor cor de rosa, uma 

pessoa num pedalinho em formato de cisne branco está nas águas do lago e refletido nele, à esquerda da foto. 

Ao fundo a paisagem é de hortênsias sem floração, árvores e outros arbustos. 

As fotos da parte superior mostram da esquerda para a direita a vista de morros altos e achatados, 

entremeada a galhos cobertos de musgo verde. A segunda foto, emoldurada pela vista de uma varanda com 

lambrequins na parte superior está um morro em formato de pirâmide e o céu azul límpido. A terceira foto 

mostra uma cachoeira em meio a grandes pedras e duas pessoas perto dela. 

As duas fotos da parte inferior da página mostram ruas da cidade de Gramado. A primeira, da esquerda, 

mostra a Avenida das Hortênsias decorada de Natal. Ela é dividida por um canteiro central que tem flores 

naturais, ciprestes vela, tipo de pinheiro estreito e fino, e decoração de natal. Ao fundo, está a rótula com a 

Borges de Medeiros onde há um imenso pinheiro de Natal decorado. A foto da direita é da Rua Torta. Via 

sinuosa onde o passeio é demarcado por linhas amarelas pintadas sobre o asfalto nas duas laterais. Há um 

grupo de pessoas tirando fotos no meio da rua, perto de um carrossel com quatro cavalos que está na lateral 

esquerda da via. O carrossel é verde no eixo central e no beirado da cobertura que tem arabescos dourados 

ao redor. A cobertura do carrossel é dividida em gomos vermelho e branco. 

No rodapé se lê: “Cenários da charmosa cidade de Gramado”, “Scenarios of charming Gramado City”. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 71 

 

Ela tem fundo branco e é composta por treze fotos coloridas em mosaico. Doze estão na vertical e uma no 

centro da página é maior que as outras e está na horizontal. Elas mostram cenários da cidade de Gramado. 

A foto maior e centralizada é de uma parte de um termômetro na área externa. Ele tem bordas de madeira, o 

fundo é branco e os números e marcações são pretos. O vermelho do mercúrio marca cinco graus centígrados. 

Ao fundo, e no canto direito está a Igreja de Pedra, Matriz de São Pedro, sob cerração encobrindo o brilho do 

sol. 

As fotos ao redor, na parte superior, da esquerda para direita mostram: Através de uma porta, um homem e 

uma mulher na cozinha. Ela tem uma pá de madeira nas mãos e a frente dela há uma nuvem de fumaça. Ao 

lado, visto de baixo para cima, a foto de uma construção alta em madeira com uma roda d’agua. A terceira 

foto é de um dia chuvoso com cerração. Na calçada há uma bicicleta antiga, branca, decorada com flores 

amarelas, encostada em uma placa. Ao fundo casas grandes e uma pessoa atravessa a rua com um guarda-

chuva aberto. 

Na quarta foto um casal de costas, mãos dadas e vestidos de casacos grossos caminham na rua. À direita deles, 

plátanos estão avermelhados e há um tapete de folhas caídas no chão. 

A quinta foto é de uma casa de madeira vermelha com porão de tijolos, com lambrequins do telhado e guarda 

corpos verde claros.  Na varanda e na escada de acesso a casa há cerca de vinte pessoas. Muitas delas usam 

aventais vermelhos ou pretos. 

À esquerda da foto central, uma foto mostra uma estrada de asfalto em curva. Na lateral esquerda da estrada 

um gramado está coberto de folhas amareladas de um plátano.   

À direita da foto central é noite. A cidade de Gramado iluminada está emoldurada pela vista de uma janela 

em arco cor de laranja. À direita da foto está uma grande araucária.  

Na parte inferior da página, da esquerda para a direita temos na primeira foto, um dia chuvoso. Na calçada da 

Rua Borges de Medeiros em Gramado. Há um relógio suíço com termômetro sob a chuva, o mesmo da foto 

central do mosaico.   Ele tem uma estrutura de madeira como um poste, onde está afixado o grande 

termômetro de vidro com mercúrio. Na extremidade superior está um relógio de ponteiros com arabescos de 

metal. A segunda foto, a vista parcial de uma torre de igreja está emoldurada por lambrequins de um telhado. 

Na torre há duas pequenas janelas em arco, mais acima um relógio e o telhado em ponta com uma cruz no 

topo. A cruz da torre fica no meio do recorte vazado do lambrequim. 

A terceira foto é de noivos se beijando na boca no meio de uma rua. Ele usa terno preto e ela vestido de noiva 

com véu esvoaçante. Na beirada esquerda da rua há plátanos vermelhos e amarelados pelo outono e folhas 

pelo chão. Na quarta foto uma casa típica de imigração italiana feita em madeira é de cor alaranjada. Ela tem 

varanda onde estão a porta de entrada e uma janela de cada lado da porta. No frontão há uma janela de sótão 

e lambrequins no beirado do telhado. No jardim da casa está uma carroça com a roda toda enfeitada de flores 

coloridas. 



 

 

 A última foto está emoldurada pela ponta de um telhado com lambrequins vermelhos. A serração encobre a 

paisagem e deixa parcialmente a mostra uma grande árvore frondosa ao lado de uma construção térrea, com 

telhado de barro e duas mansardas que se projetam para fora dele. 

No rodapé se lê: “Cenários da charmosa cidade de Gramado”, “Scenarios of charming Gramado City”. 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 72 

 

Chegaste à página setenta e dois. Ela é composta por três fotos coloridas na horizontal, uma maior que ocupa 

mais da metade da página na parte superior e duas menores na parte inferior. Elas mostram cavaleiros nos 

Campos de cima da Serra.  

A foto maior tem onze homens montados a cavalo, de costas, estão na beira de um cânion. Atrás deles as 

montanhas escarpadas, com rochas e muita vegetação. Os topos são planos e as fendas profundas. Ao fundo 

céu azul claro e límpido.  

Na parte inferior da página, a foto da esquerda é de um homem montado em um cavalo de pelagem marrom 

clara, que olha para a paisagem de montanhas escarpadas ao longe, em um campo verde claro. O homem está 

de chapéu, usa camisa azul clara e calças azul marinho. A foto da direita mostra os onze cavaleiros que iniciam 

a travessia de um rio. Ao fundo a paisagem é de campo e araucárias sob o céu azul. 

No cabeçalho se lê: “Devia ter um corpo branco como leite e seus cabelos lembravam-lhe um trigal maduro 

que ele vira num dia de sol nos Campos de Cima da Serra...” Erico Verissimo em O Tempo e o Vento. “She 

should have a White body like milk and her hair reminded him of a nature trigal that had seen in a sunny day 

in the campos de cima da serra...”  

No rodapé se lê: Cavalgada do CampoSerra  

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 73 

 

Chegaste a página 73. Sobre fundo preto, há cinco fotos. Três acima da página e duas abaixo, divididas pela 

frase em amarelo: “(...) A fronteira marchava com eles. Eles eram a fronteira. ” Erico Verissimo em O Tempo 

e o Vento. “(...) The border marched with them. They were the border.”. Todas mostram paisagens das 

fronteiras. 

Na parte superior, uma imagem maior está à esquerda e sob céu azul com nuvens brancas em um campo. Há, 

em destaque a silhueta sombreada e escura de um marco de fronteira -  que é monumento baixo, de concreto, 

de base quadrada mais alta sobreposto por um retângulo estreito -  e de uma grande árvore com poucas folhas 

no alto da copa. Ao fundo uma cerca atravessa o campo. 

À direita, há duas fotografias menores, uma sobre a outra. A de cima retrata a Praça internacional de Santana 

do Livramento e Rivera. Sob céu azul claro com poucas nuvens brancas, ao fundo há árvores e tendas de uma 

feira livre. Ao centro está o obelisco, um prisma, triangular de 15 metros de altura de cor marrom claro. A 

frente, à esquerda do obelisco a bandeira do Brasil tremula e à direita, a bandeira do Uruguai. 

A foto debaixo retrata a ponte que passa sobre o rio Uruguai e liga o Brasil e a Argentina. Ela é marrom clara, 

com largas estruturas de base. O rio é marrom escuro, margeado por vegetação densa, verde escura. Ao fundo, 

no início da ponte, vê-se duas grandes torres que estão intercaladas pela estrada que leva à ponte. 

Abaixo da citação, duas fotos estão lado a lado. Em ambas há um vasto campo e é dia de céu azul. Na da 

esquerda o campo é entrecortado por cercas. Há árvores ao fundo e a frente há quatro cavalos marrons. Na 

imagem da direita ao fundo há a Cordilheira de Santana, uma grande e extensa montanha de topo plano e 

uma plantação. A frente, mostrado de perfil, um cavalo marrom galopa. 

No canto inferior esquerdo lê-se: Fronteiras com o Uruguai e Argentina. Borders with Uruguay and Argentina. 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 75 

 

 

Sobre fundo preto há cinco fotos. A fotografia central é maior e há duas fotos menores, lado a lado, acima e 

abaixo. Todas retratam estradas gaúchas asfaltadas. 

Na imagem maior, na curva de uma estrada de pista simples e mão dupla, margeada por árvores e grandes 

arbustos com flores azuis claras, um ônibus que se assemelha ao modelo londrino, vermelho, de dois andares, 

com letreiro escrito Gramado, cruza com um carro preto que vem em direção oposta. 

As imagens da parte superior trazem, cada uma um recorte de uma estrada de pista simples sem tráfego de 

veículos. A da esquerda está margeada por campos de vegetação baixa. A da direita tem ao fundo uma 

pequena serra, algumas árvores e na margem direita quatro casas de madeira e uma igreja. 

Na fotografia da parte inferior a esquerda há uma estrada de pista tripla que se bifurca em três direções: em 

uma curva à esquerda, mantem-se no centro e outra curva à direta. Ela está margeada por vegetação baixa. 

Na imagem da esquerda há uma estrada de pista simples. Ao fundo e a direita há uma floresta de grandes de 

pinus elliottii, espécie de pinheiro.  

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 76 

 

Tu chegaste a página 76. Sobre fundo branco há quatro fotos. Uma fotografia na parte superior, uma ao centro 

e duas menores, lado a lado, na parte inferior da página. Todas retratam recortes de paisagens litorâneas do 

Rio Grande do Sul. 

Na fotografia localizada na parte superior é dia, com céu azul. De perto, uma grande árvore frondosa, está à 

direita, sobre chão gramado. Ao fundo a faixa de areia clara e o mar prateado pelo reflexo do sol. 

A foto central destaca, sobre um gramado, cinco Quero-queros, lado a lado. São aves de aproximadamente 40 

centímetros. Tem bico fino de cor cinza. As penas das asas e das costas são marrons, as do peito são pretas e 

do abdômen, brancas. Tem patas compridas em relação ao corpo. 

Na fotografia menor da parte inferior o sol dourado se põe no horizonte à esquerda sob céu com nuvens e 

matizado de alaranjado e cinza. A direta a silhueta sombreada e escura de parte de um píer -  que é uma 

construção comprida, retangular, que avança para o mar, que está com pequenas ondas. 

Na imagem na parte inferior à direita, mostra o mar ao fundo e a faixa de areia, sob céu azul claro vibrante.  A 

esquerda, na areia, há um cavalete triangular vermelho e a direita, do horizonte, nasce um arco-íris. 

 
No canto inferior esquerdo lê-se: Cenas do litoral gaúcho. Scenes from Gaucho coast 
 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 77 

 

 

Sobre fundo branco há cinco fotos. Duas maiores, do mesmo tamanho, intercaladas por três menores, lado a 

lado. Todas retratam recortes de paisagens litorâneas da cidade de Torres. 

Na foto localizada na parte superior é dia, ao fundo e abaixo está o mar. À frente, dezenas de pessoas estão 

sobre uma montanha achatada, de gramado baixo, verde, e olham para o céu onde uma pessoa voa em um 

paraglaider vermelho e branco. À esquerda da foto há uma biruta amarela, branca e vermelha. 

A fotografia menor, no centro da página à esquerda, mostra, vista de cima uma praia. É dia de céu azul com 

ralas nuvens. Ao fundo está o morro da Guarita, um monte rochoso. Na orla há dezenas de pessoas e guarda-

sóis coloridos. 

Na foto menor, ao meio, em um entardecer, três balões de ar quente estão na areia. Dois vermelhos e branco 

e um azul e branco. O balão vermelho e branco a esquerda está com os queimadores acesos. Centenas de 

pessoas estão orla. 

Na foto localizada à direita é dia. Ao fundo e à direita está a praia, abaixo e à esquerda, há dezenas de casas, 

pequenos prédios e carros. No céu, duas pessoas voam em dois paraglaiders, um alaranjado e outro azul. 

Na fotografia maior localizada na parte inferior, sob céu azul claro, uma onda quebra no mar azul escuro. 

No canto inferior direito lê-se: Praias da cidade de Torres. Beaches of the city of Torres 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 79 

 

Chegaste a página 79. Três fotos compõem esta página. O fundo é preto. Há uma grande foto que ocupa mais 

da metade da página e na parte inferior, estão outras duas fotos menores, na horizontal, lado a lado.  

A foto maior retrata, ao entardecer, com céu azul claro matizado com lilás, a fachada do Castelo Saint Andrews. 

É uma grande construção que soma 1700 metros quadrados de área construída com a altura de seis andares, 

inspirada nos castelos europeus. O telhado é cinza escuro e as paredes são de tijolos de diferentes tons de 

cinza, dispostos de maneira harmônica. As janelas, bay windows, portas, sacadas e varandas são brancas. A 

luzes estão acesas. A frente do castelo há um grande jardim iluminado com luzes amarelas e azuis, com 

árvores, arbustos, uma fonte e um lago. Um deck coberto, com sofás e luminárias adentra ao lago.  

Nas duas fotos localizadas na parte inferior há mesas postas para refeição. Na foto da esquerda a mesa está 

próxima a janela e a vista são as montanhas. A mesa está forrada com uma toalha preta sobreposta por uma 

toalha menor, rosa estampada. A louça é branca e os talheres prateados. Pratos, xícaras e taças estão 

dispostos harmoniosamente sobre a mesa, alguns já servidos. No centro e mais ao fundo da mesa há um 

suporte estilizado com três prateleiras vidro onde estão dispostos os pequenos doces, no estilo finger food. 

Do lado esquerdo da prateleira há leiteiras prateadas, uma jarra vidro e uma chaleira de louça. A direita da 

prateleira há um cesto com pães, um balde de gelo e frutas.  

A mesa da esquerda está sobre fundo de flores roxas e alaranjadas. A toalha é branca. A louça também e 

branca, com as bordas prateadas e os talheres são prateados. No centro da mesa há um pequeno vaso 

redondo, de vidro, com flores. A esquerda do vaso há uma garrafa de vinho e uma taça servida.  A direta do 

vaso há um suporte para vela de cristal, uma manteigueira e um cesto com pães. A frente no prato está o 

tradicional carré de cordeiro, uma carne com osso, molho, vegetais e farofa. 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 81 

 

 

Tu chegaste à página 81. Uma única foto colorida de um trator com pulverizador sobre um extenso campo 

com plantas recém brotadas, ocupa a página toda. 

A imagem é vista de cima. O campo está todo atravessado por linhas verticais, que são os vincos na terra. Um 

trator verde tem anexo na parte de trás, uma comprida estrutura de ferro, na horizontal em relação aos vincos 

do solo.  Ela é presa ao centro e não toca chão. É responsável pela pulverização das plantas. 

Na parte inferior da página há uma tarja preta arredondada, emoldurada de amarelo ouro, onde se lê: 

Plantando de Tudo. A arte da terra. Planting everything - The art of land. 
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Audiodescrição Projeto Livro Páginas 82 e 83 

 

 

Sobre um fundo preto estão treze fotos coloridas que mostram a agricultura gaúcha e preenchem ambas as 

páginas do livro aberto. No centro, uma foto horizontal maior está em meio à duas fotos quadradas nas 

laterais. Cinco fotos horizontais lado a lado estão na parte superior e outras cinco, na parte inferior da página.  

No centro da página, a foto maior é de um complexo de quatro silos de armazenagem de grãos à beira de um 

açude. Eles são enormes, metálicos e cilíndricos e estão posicionados lado a lado sobre um campo verde. Do 

lado esquerdo há um enorme galpão e à esquerda um silo menor. O céu é acinzentado. Há gado pastando ao 

redor. A imagem dos silos é refletida com perfeição na água parada do açude. Ao lado desta foto, as duas fotos 

das laterais mostram mãos que seguram terra vermelha que se esvai por entre os dedos. 

Na parte superior da página, as cinco fotos mostram linhas de plantio, como canteiros e fileiras de plantas. 

Algumas retas, outras curvas. Os tons variam em verde vivo, verde amarelado, que contrastam com a cor 

avermelhada da terra.  

Na parte inferior da página, as cinco fotos mostram diferentes lavouras. A primeira um trigal dourado, a 

segunda de hortaliças, a terceira de cebolas, a quarta são vinhedos em espaldeira, que conduz as vinhas na 

vertical, como em cercas, e a última de uma planta verde escura onde o braço de um pivô de irrigação está 

sobre ela. 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 84 

 

Bem-vindo à página oitenta e quatro. Ela tem fundo branco e três fotografias coloridas, na horizontal. Elas 

mostram trigais e pão. Na parte superior uma foto ocupa a metade da página. Abaixo dela, na parte inferior 

estão outras duas fotos menores, lado a lado. 

A foto maior mostra com detalhes os ramos do trigo maduro, de cor amarelo dourado. O fundo é desfocado 

em tons de azul intenso e amarelo, o que faz os ramos de trigo se destacar ainda mais. Abaixo desta foto se 

lê: “Uma semana depois, certa manhã, mal o sol havia raiado, Pedrinho entrou em casa todo alvorotado, no 

momento em que o avô e o tio tomavam chimarrão e as mulheres se preparavam para ir tirar o leite no curral. 

– Mãe – Gritou ele. – Mãe! O trigo está nascendo!” Erico Verissimo em O Tempo e o Vento. 

Na parte inferior da página, a foto da esquerda mostra um pão corado e arredondado sobre uma madeira 

escura. Ao lado do pão, cinco ramos de trigo. A foto da direita é de um menino branco que sorri num trigal. 

Ele usa chapéu de palha e camisa bege. Segura um feixe de trigos maduros perto do rosto e sobre o ombro 

direito. No fundo desfocado, tons de azul celeste e amarelo ouro dos trigais.  

No rodapé da página se lê: “A week later, onde morning, as soon as the sun risen. Pedrinho entered the house 

very excited, at the moment his grandfather and uncle drinking mate and the women were preparing to go 

milk in the corral. – Mom! – He chouted. – Mom! Wheat is growing!” 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 85 

 

Chegaste à página oitenta e cinco. Esta página tem fundo preto e quatro fotos coloridas. A maior, na vertical 

está na lateral direita e ocupa metade da página. As outras três são horizontais e formam uma coluna na lateral 

direita. Elas mostram vinhedos na região da Campanha Gaúcha. 

A foto maior mostra de perto as folhas das videiras no outono, ainda nas parreiras. As folhas em formato de 

coração têm contornos vermelho intenso e matizados de amarelo e laranja nos veios. A videira é conduzida 

em espaldeira, o que deixa a parreira na vertical, como uma cerca viva. 

As fotos da lateral direita mostram vinhedos em espaldeira com as folhas verdes. De cima para baixo, a 

primeira tem um homem de chapéu de palha, camiseta vermelha e calças jeans com as mãos que trabalham 

nos ramos verdes. A segunda é de uma videira carregada de cachos de uva madura, de coloração azul quase 

preta. Um chapéu de palha de abas largas está pendurado na planta, no centro da foto. A última foto é de um 

grande parreiral com videiras viçosas e verdes.   

No rodapé se lê: “Vinhedos da Campanha, a nova fronteira agrícola.” “Vineards of Gaucho land: the new 

agricultural frontier.”. 
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Estás na página oitenta e seis. Esta página de fundo marrom tem cinco fotografias horizontais. Duas nas 

extremidades da página, maiores e três no centro menores e lado a lado. As fotos mostram o trabalho de 

pessoas em meio às plantações. 

A primeira, superior, é de uma lavoura de fumo com folhas verdes claras. Uma moça de perfil, na lateral 

esquerda da foto, está em frente a flores de um pé de fumo que chega à altura do rosto dela. Ela sorri e está 

segurando um pincel com a mão direita, a extremidade com as cerdas está dentro da flor branca de formato 

afunilado. Na mão esquerda ela segura um vidro pequeno e transparente, como um tubo de ensaio. 

Nas fotos menores e centrais, temos da esquerda para direita: na primeira, no pé de fumo uma folha é 

segurada na base pela mão masculina. Na segunda, na lavoura de fumo um homem de chapéu de palha colhe 

a folha com a mão direita e segura um feixe de folhas sob o braço esquerdo. Na terceira, outra mão masculina 

segura uma mudinha de fumo com três pequenas folhas. 

A foto da parte inferior da página mostra dentro de uma estufa de tomateiros jovens. Entre duas fileiras de 

plantas está um fio branco preso no teto e no chão da estufa para condução do tomateiro. Há dois homens de 

perfil, frente a frente no meio da estufa. Um canteiro de duas linhas de plantação de tomates está entre eles.   
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Audiodescrição Projeto Livro Página 87 

 

 

Estás na página oitenta e sete. Ela tem fundo branco e é formada por quatro fotos na horizontal. As fotos 

coloridas mostram plantações de oliveiras. A primeira ocupa a metade superior da página. Na metade inferior 

está, outra foto retangular e, abaixo dela, duas fotos lado a lado na parte inferior da página.  

A foto maior é de parte de uma frondosa oliveira de tronco grosso e abundantes folhas baixas que pendem 

para perto do solo. As folhas estreitas e compridas têm coloração verde acinzentada. À direita do tronco está 

um balaio repleto de azeitonas verdes. 

A foto abaixo mostra a vista aérea de uma fazenda de oliveiras, com centenas de árvores plantadas em uma 

planície de campos verdes. Ao longe o horizonte e uma estreita listra de céu azul. 

As duas fotos da parte inferior da página mostram uma estrada de chão margeada de oliveiras frondosas 

plantadas em linha. Na foto da esquerda as árvores estão à esquerda da estrada e à direita está escrito em 

uma placa verde com letras brancas: Alameda das centenárias. Na foto da direita as árvores estão à direita da 

estrada. 

No rodapé se lê: “Olivas do Sul, na cidade de Cachoeira do Sul”. “Olivas do Sul in the city of Cachoeira do Sul”. 
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Chegaste à página oitenta e oito. Ela tem fundo branco e duas fotos coloridas e horizontais dividem a página 

ao meio.  

Na foto da parte superior da página, sob um céu azul e nuvens brancas está uma plantação de alfaces. Elas 

estão plantadas em canteiros longos cobertos de lona preta com quatro fileiras de alface em cada canteiro 

que vai em linha reta até o horizonte onde há algumas montanhas. 

A foto da metade inferior é de uma menina loira de cabelos ondulados pelo ombro e blusa rosa pink. Ela sorri 

e tem os olhos pequenos e estreitos. A menina segura dois pés de alface perto do peito, ao fundo troncos e 

galhos de árvore desfolhados. 
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Agora estás na página oitenta e nove. Ela tem fundo preto e duas fotos coloridas, uma quadrada, maior na 

parte superior e outra horizontal na parte inferior da página.  

A foto quadrada é de uma moça dentro de uma estufa com um cesto pequeno de morangos vermelhos e 

maduros nas mãos, em meio a plantação de morangos em bancada. Ela usa chapéu de palha, tem a pele clara, 

sorriso largo e cabelos lisos castanhos e compridos. Usa camisa xadrez sobre uma camiseta branca. 

A foto inferior mostra de perto a cesta com dezenas de morangos maduros ao lado de um morangueiro de 

folhas arredondadas verde escuras. 
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Agora estás na página oitenta e nove. Ela tem fundo preto e duas fotos coloridas, uma quadrada, maior na 

parte superior e outra horizontal na parte inferior da página.  

A foto quadrada é de uma moça dentro de uma estufa com um cesto pequeno de morangos vermelhos e 

maduros nas mãos, em meio a plantação de morangos em bancada. Ela usa chapéu de palha, tem a pele clara, 

sorriso largo e cabelos lisos castanhos e compridos. Usa camisa xadrez sobre uma camiseta branca. 

A foto inferior mostra de perto a cesta com dezenas de morangos maduros ao lado de um morangueiro de 

folhas arredondadas verde escuras. 
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Sobre o fundo branco da página estão quatro fotos coloridas, com predominância de tons amarronzados.  

Na metade superior da página, a primeira foto na vertical exibe detalhes de duas tiras de couro, componentes 

de uma encilha, penduradas verticalmente. À esquerda, tiras de couro mais claro se entrelaçam, e à direita 

estão tiras de couro mais escuro, presas entre si, com argolas de metal.  

Na segunda foto, horizontal e à direita da primeira, à frente de uma parede de madeira, dois homens usam 

chapéus e camisas por dentro de bombachas azul royal. Nas guaiacas dos dois, largos cintos de couro, estão 

presas uma caneca prateada e uma faca uma ao lado da outra. No pescoço, ambos usam um lenço cor de 

vinho amarrado. O homem da direita está abraçado à uma menina, que sorri. Na parede ao fundo há uma 

janela e um galo em pé em uma bancada. 

A terceira foto mostra uma mescla de objetos relacionados à montaria, como cintos, relhas, boleadeiras e 

arreios. 

A quarta foto mostra detalhes de uma boleadeira, com seis bolas pendurada por cordas trançadas em couro 

à frente de um fundo de madeira. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 93 

 

 

Chegaste à página noventa e três, onde, sobre um fundo preto, estão quatro fotos. 

À esquerda, uma foto vertical, em tom sépia, traz a imagem de três homens vestindo pilcha gaúcha, chapéu, 

lenço no pescoço e poncho. No topo da foto está a frase “Revolução de 1893” “Do Estado Maior do General 

Jóca Tavares: Augusto Tavares, Zeferino Augusto da Costa Filho, Antônio Andrada Silveira.” 

À direita desta foto, estão três fotos menores, uma abaixo da outra. Sobre tecidos amarelos, vermelhos, verdes 

e azuis, as fotos de cima e de baixo mostram detalhes de duas espadas de metal escuro e pouco enferrujado. 

Na foto central, em tons de mostarda, a frase “A liberdade não se implora de joelhos, conquista-se de espada 

na mão”, com uma forma que lembra o formato de um coração, à esquerda da frase. 

No rodapé da página lê-se “- Buenas e me espalho! Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho!” 

Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento.  “- Hello and I spread myself! In the little ones I give on a board and in 

the big ones I give in the slash!”  
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Tu estás agora na página noventa e quatro. Sobre um fundo branco, há sete fotos em preto e branco. Uma 

foto maior e horizontal em cima que ocupa metade da página. Seis fotos menores retangulares na horizontal 

estão em duas fileiras na metade de baixo da página. 

Na parte superior, a foto retangular, na horizontal, mostra uma adaga de prata, com o cabo e a bainha 

inteiramente trabalhados em formas florais. A adaga está apoiada sobre uma guampa, que é um chifre usado 

para armazenar água. A guampa está entalhada com o desenho de um cavalo.  

Na parte inferior as seis fotos exibem detalhes metálicos de arreios de prata variados, entalhados em sua 

maioria com motivos florais. Um dos objetos exibe a imagem de um cavalo entalhado. 

No centro da página lê-se: “Lá estava o punhal, que ele não via nem tocava havia tantos anos. Era uma bela 

arma de cabo e bainha de prata lavrada...” Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento. 

No rodapé da página está a frase “There was the dagger which he hadn´t seen or touched for so many years. 

It was a beautiful cable gun and silver hem carved…” 
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Ela é uma página com fundo preto, e exibe, no centro, uma foto vista de baixo e de perfil de uma estátua. É a 

Estátua do Laçador, fundida em bronze, vista de baixo e de perfil, como se estivéssemos ao lado do pé direito 

da estátua, olhando para cima. O laçador tem quatro metros e meio de altura, é um homem pilchado, usa 

bombachas, e aparece do ombro para baixo e está segurando um laço com três voltas de tamanhos diferentes, 

na mão direita. No fundo, o céu tem um degradê onde a parte superior é azul clara, e a parte inferior quase 

branca. O laçador está contra essa claridade, tornando-se escuro e trazendo bastante contraste entre fundo 

e imagem.  

Embaixo da foto, à esquerda, está escrito “Estátua do Laçador em porto Alegre”. “Laçador Statue in Porto 

Alegre”. 
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Tu estás agora na página noventa e seis. Sobre o fundo preto desta página, estão 3 fotos horizontais dos 

pampas gaúchos. Na parte superior a foto é maior e ocupa toda a metade da página. Na parte inferior as 

outras duas fotos são menores. 

Na primeira foto, oito cavalos atravessam um lago. Na margem de trás do lago, dois homens de bombacha, 

camisa, chapéu, cinto e bota, montados num cavalo cada um, acompanham e observam a manada. Atrás dos 

homens há três árvores e a paisagem ao fundo são planícies montanhosas, com grama verde. O céu é azul 

claro, nuvens brancas e outras um pouco mais escuras estão iluminadas pela luz do sol. 

Nas fotos menores, cada uma delas mostra uma planície ensolarada, com vegetação em tons de verde, por 

onde um peão está tocando uma boiada. Os bois são marrons com a cara branca. Ao fundo da paisagem, 

árvores esparsas em meio a uma rala neblina. 

Abaixo das fotos lê-se “Região da Campanha Gaúcha”. “Gaucho land region”. 
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Bem vindo à página noventa e sete. Aqui, seis fotos de tamanhos variados estão agrupadas e dispostas 

formando um grande retângulo vertical, na página de fundo branco. Na parte superior estão duas fotos. No 

centro da página estão três fotos menores. E a foto da parte inferior da página é maior e ocupa quase metade 

da página. 

Na primeira foto, na vertical, um homem de calça, camisa, um lenço vermelho no pescoço e boina segura um 

copo plástico na mão esquerda. Com a mão direita ele segura um cabo de madeira comprido que está inserido 

em um caldeirão de ferro preto, apoiado sobre uma tora de madeira em chamas. Ao fundo há uma parede de 

madeira, toras, um pedaço de carroça e um barril. O chão é de terra. 

Na segunda foto, na horizontal, três homens de poncho e chapéu estão montados sobre três cavalos brancos, 

que cavalgam lentamente em uma planície em tons de verde e alguns arbustos esparsos. 

No centro da página, as fotos estão na horizontal, lado a lado. A primeira foto mostra uma boiada, e, no chão, 

a sombra de uma cerca feita de tábuas de madeira vazadas entre si, ela revela um homem de chapéu sentado 

em cima da tábua mais alta. 

A segunda é uma parte do rosto de um cavalo marrom de frente, onde aparecem o olho, a crina e um adorno 

do arreio que o cavalo usa na cabeça. É uma peça metálica, de formato circular, e está localizada no centro da 

testa do cavalo de onde saem as tiras de couro do freio e das rédeas. 
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Chegaste à página noventa e oito. Três fotos estão dispostas nesta página de fundo preto. Uma foto horizontal 

toma toda a metade superior da página. Na parte inferior há duas fotos horizontais, uma ao lado da outra. 

A primeira foto nos coloca atrás de uma porteira de madeira, que está fechada. De cada lado da porteira há 

um muro que termina em um pilar quadrado. No topo de cada pilar há uma escultura de cabeça de um cavalo, 

feita em concreto. Além da porteira há um caminho de terra, com uma vasta planície gramada, ao redor. O 

céu é azul claro, com nuvens ralas e brancas. Ao longe e à direita, na linha do horizonte, há alguns animais 

pastando. 

Na parte inferior da página, a foto da esquerda é uma paisagem, vista através de um buraco quadrado 

localizado em uma parede sem acabamentos. As bordas deste recorte quadrado são irregulares e podemos 

ver pedaços de tijolos e reboco. A paisagem além desta janela mostra um céu límpido e azul e uma planície 

infinita com arbustos esparsos. Mais próximo à janela há uma vasta vegetação de coloração amarelo claro, 

densa e alta, que lembra uma plantação de trigo. 

A última foto mostra, à direita, uma parede envelhecida, com a pintura descascando e uma janela com grades 

enferrujadas. Por entre as grades da janela vemos uma outra parede com trechos de um telhado. São ruínas 

de uma casa. À esquerda dessa casa há um chão gramado e uma árvore com galhos poucos folhados. O céu é 

azul e límpido. 
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Estás agora na página noventa e nove. Duas fotos horizontais dividem esta página de fundo branco. São fotos 

do Palácio Piratini. 

A foto de cima mostra, à direita, a lateral de uma escadaria branca que segue até o andar superior, fazendo 

uma curva para a esquerda. No centro da escadaria há um tapete vermelho, fixado entre cada degrau por uma 

haste metálica dourada. O guarda corpo da escadaria é feito de metal preto e todo trabalhado em formas 

arredondadas e florais. O piso aos pés da escada é de madeira e ao fundo da foto, à esquerda, há dois pilares 

brancos, uma porta e um poste iluminado. À direita da escada há uma mesa de madeira e outro poste 

iluminado. Este poste tem o formato de um corpo feminino, em cima de um pedestal, segurando os globos 

iluminados acima da cabeça. Toda essa cena é vista por detrás da Chama Crioula. Uma base de três espadas 

douradas apoiam uma cuia de chimarrão grande, com uma base metálica em meio a erva na altura dos cabos 

com fogo aceso.  

A foto de baixo mostra a mesma escadaria, agora vista de frente. Partindo de um brilhante chão de madeira 

escura, por entre dois postes de luz com formato de corpos femininos, a escadaria branca com tapete 

vermelho e guarda corpo preto sobe até o centro da foto, chegando a um patamar. Neste patamar, entre a 

bandeira do Brasil e a do Rio Grande do Sul hasteadas, há a estátua de um homem, do peito para cima, sobre 

um pedestal retangular. A parede ao fundo é branca, com iluminação em tom amarelado, e decorada com 

molduras de gesso. A partir deste patamar há duas escadarias, uma à esquerda e outra à direita, que sobem, 

em curva, para o andar superior.  

No rodapé da página está escrito: “Chama Crioula da Semana Farroupilha, no Palácio Piratini”. “Creole flame 

of Farroupilha Week, in Piratini Palace”. 
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Bem-vindo à centésima página. Aqui, sobre um fundo branco, há três fotografias. Uma delas ocupa, 

horizontalmente, a metade superior da página. As outras duas fotos estão lado a lado, abaixo da foto maior. 

A foto de cima mostra um chapéu masculino marrom, uma chaleira de ferro com cabo de madeira, e uma cuia 

cheia de erva de chimarrão com uma bomba virada para a esquerda, apoiados sobre um tecido nas cores 

verde, vermelho e amarelo, o qual podemos identificar como a bandeira do Rio Grande do Sul. Há também 

uma faixa de tecido grosso multicolorida, listrada, ajeitada como uma serpentina, ao lado dos objetos.  

A foto menor, abaixo e à esquerda, mostra uma chaleira de ferro preta pendurada em uma haste metálica, 

suspensa no ar. Abaixo da chaleira, por entre duas toras, há uma chama de tons alaranjados e vermelhos, que 

flameja até o topo da chaleira. Do bico da chaleira, que está virado para a direita, sai uma leve fumaça de tom 

azulado. 

A foto menor, à direita, traz a imagem de uma cuia preta, vista de frente. Do topo da cuia, onde podemos ver 

um pouco de erva de chimarrão, sai a parte superior de uma bomba prateada. No centro da cuia, em branco, 

há o desenho de um brasão e as palavras “Materia Capitão Rodrigo, mate chimarrão”. A mão de uma pessoa 

está apoiando a cuia, na base, e o fundo da foto é todo em tons amarronzados, composto por diversos itens 

de selaria.  
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Estás agora na página cento e um. O fundo desta página é preto, e sobre ele há três fotografias. Uma foto 

maior, que toma mais da metade superior da página, e, abaixo desta foto, duas menores, localizadas lado a 

lado.  

Na primeira foto, sob um céu com nuvens escuras e densas por onde saem fracos raios de sol, está uma 

planície gramada em tons de verde claro. Sobre o gramado estão enfileirados dezenas de homens montados 

em seus cavalos, formando uma linha diagonal quase infinita, indo próxima à linha do horizonte. Todos estão 

virados para a esquerda. O cavalo da frente é marrom escuro e o cavaleiro usa pilcha gaúcha, chapéu e poncho 

pretos. Ele segura a bandeira do Rio Grande do Sul, pelo mastro. Os demais cavaleiros empunham lanças, que 

estão apontadas para cima. Há um homem montado em um cavalo preto, à frente da linha de cavaleiros. Ele 

está de costas, seguindo em direção à outra ponta da fila. 
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Bem vindo à página cento e três. Uma única foto preenche toda a página. Vista de baixo, uma estátua em tons 

esverdeados e marrons, de um homem, aparece do peito para cima. A estátua está com o braço direito 

levantado acima da cabeça e a mão aberta, quase espalmada para a esquerda. Com olhos bem abertos a 

expressão é séria. Atrás da estátua o céu exibe um degrade do azul médio, na esquerda, para um tom quase 

branco. À direita e atrás da estátua, está um pedaço de uma parede de um prédio desfocado em tom ocre. No 

rodapé uma tarja preta arredondada com um friso amarelo ouro traz as palavras “Inquieto - O diálogo das 

culturas”. No rodapé: “Fidgety – The Dialogue of the cultures”. 
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Chegaste agora à página cento e quatro. Sobre um fundo preto, duas fotos horizontais dividem a página.  

A foto de cima, um pouco maior que a foto de baixo, foi tirada no interior de uma igreja. Feitas de pedras de 

basalto cinza, as paredes da igreja possuem pedestais onde seis imagens de santos estão apoiadas. Quatro 

são grandes, e duas, mais ao fundo, são menores. No centro da foto há cerca de 40 pessoas, cada uma 

segurando um instrumento de uma orquestra de sinfônica. Uma única mulher, à frente, segura uma câmera 

fotográfica encostada no olho direito, virada para frente. Os homens usam terno preto e camisa branca e as 

mulheres usam vestido preto. Todos sorriem. 

Na foto de baixo há em torno de outros 75 músicos. Eles também estão segurando instrumentos musicais. Os 

homens usam terno preto e camisa branca e as mulheres usam vestido preto. Nesta foto os músicos estão 

dentro de um grande salão, iluminado por luzes amareladas que saem de um lustre pendente central e 

arandelas nas paredes do fundo. O pé direito do salão é alto e há janelas verticais, que estão cobertas por 

cortinas da cor salmão. O chão do salão é de tacos de madeira brilhantes, em um tom avermelhado.  

Entre as duas fotos lê-se “A melodia serpenteava sobre as coxilhas...”. Érico Veríssimo em O Tempo e o Vento. 

Mais abaixo “The melody snaked over the coxilhas...” 

No rodapé da página “Orquestras sinfônicas de Gramado e Porto Alegre”. Abaixo, “Symphony Orchestras of 

Gramado and Porto Alegre”. 
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Estás agora na página cento e cinco. Ela tem o fundo branco e quatro fotos que mostram o Festival de Cinema 

de Gramado: uma foto vertical, localizada à esquerda da página, e três fotos menores, horizontais, dispostas 

uma embaixo da outra, à direita da foto maior.  

Na foto maior, um espelho de moldura branca reflete a imagem de um homem branco, com cabelos curtos 

castanhos. Ele segura um fino pincel na mão esquerda e ajeita os fios de um longo bigode, que tem as pontas 

viradas para cima. O homem tem uma típica maquiagem teatral, o rosto está esbranquiçado, o queixo possui 

dois riscos pretos no centro e ele tem as bochechas marcadas em tom rosa.  

No canto superior direito está uma foto que mostra a estatueta do Kikito em madeira, da cintura para cima, 

em tons de amarelo. É a representação de um corpo humano, a cabeça da estatueta é um sol, que sorri, os 

braços dobrados estão rente ao corpo, e as duas mãos unidas à frente, uma sobre a outra. À direita há um 

cartaz de fundo preto com a frase “Festival de cinema de Gramado”. 

A foto do meio mostra um homem de camisa verde claro e boina bege, esculpindo a estatueta do Kikito, em 

madeira. Ao lado dele há mais duas estatuetas semiacabadas e outros itens de madeira. 

Na última foto, que está localizada no canto inferior direito, há uma claquete contra uma forte luz laranja. Na 

claquete, em branco, a frase “Cultura em cena”. 
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Esta é a página cento e sete, sejas bem-vindo. Duas fotos horizontais dividem esta página de fundo preto. Elas 

mostram o Instituto Caldeira, em Porto Alegre. 

Na foto de cima, do fundo da sala, em um ambiente de arquitetura industrial, em torno de 40 pessoas estão 

sentadas, de costas, em cadeiras pretas, assistindo a uma palestra. Abaixo do teto, que é feito de telhas 

metálicas aparentes, há estruturas pretas que seguram holofotes acesos. A parede lateral é de tijolos 

aparentes, e nas laterais há canos e registros hidráulicos, estruturados. À direita há um enorme cilindro 

metálico, que vai do chão ao teto. Fixado neste cilindro um letreiro luminoso exibe a palavra “caldeira”. 

A foto de baixo é de outra sala do Instituto, com teto triangular, em formato de capela, feito de placas 

translúcidas, por onde entra a luz do dia. Estruturas metálicas seguram holofotes que estão acesos com fracas 

luzes amareladas. Ao fundo e centralizado, cerca de 50 pessoas estão sentadas em uma arquibancada de 

madeira, assistindo a uma palestra. O palestrante está mais à frente na foto, de costas para nós, e veste uma 

camiseta azul escura com a frase “Tecnologia & Agilidade & Jurídico & aDoc”.  

No rodapé há a frase “Instituto Caldeira conectando conhecimentos”. “Caldeira Institute connecting 

Knowledges”. 
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Bem-vindo à página cento e oito. Três fotos em tons amarelados dividem essa página de fundo preto. Uma 

foto no formato horizontal toma mais da metade superior da página. Embaixo dela, duas fotos menores estão 

dispostas lado a lado.  

A foto maior, em cima, mostra o interior da Paróquia São Pelegrino, localizada em Caxias do Sul, no estado do 

Rio Grande do Sul. Na parte inferior da foto está a nave – corredor que liga a entrada da igreja ao altar. À 

esquerda e à direita da nave há bancos de madeira enfileirados, até o altar, que está localizado bem no fundo 

da imagem e exibe afrescos diversos de autoria de Aldo Locatelli. As paredes da igreja são altas e compostas 

por arcos que vão do chão até quase o teto. O vão de cada arco é decorado por diversos afrescos de anjos. O 

teto da Paróquia é composto por diversos retângulos que se parecem com quadros emoldurados, cada um 

exibindo um afresco diferente inspirados nos versículos do Hino do Juízo Final, e uma pintura maior 

denominada “Juízo final” em destaque, mais próxima ao altar. Há um único homem sentado em um dos 

bancos do fundo da igreja, à esquerda. 

As duas fotos menores exibem detalhes dos afrescos do teto com a temática do juízo final, onde há uma luta 

entre homens e outros seres que se parecem com uma figura humana, porém com a pele transparente, 

exibindo o esqueleto, cauda e asas de morcego. Esses seres seguram lanças e tridentes, e são representados 

em tons de verde escuro, branco e preto.   

No rodapé da página se lê “Afrescos de Aldo Locatelli em igrejas de Santa Maria e Caxias do Sul.” “Frescoes os 

Aldo Locatelli in churches in Santa Maria and Caxias do Sul”. 
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Estás agora na página noventa e nove. Duas fotos horizontais dividem esta página de fundo branco. São fotos 

do Palácio Piratini. 

A foto de cima mostra, à direita, a lateral de uma escadaria branca que segue até o andar superior, fazendo 

uma curva para a esquerda. No centro da escadaria há um tapete vermelho, fixado entre cada degrau por uma 

haste metálica dourada. O guarda corpo da escadaria é feito de metal preto e todo trabalhado em formas 

arredondadas e florais. O piso aos pés da escada é de madeira e ao fundo da foto, à esquerda, há dois pilares 

brancos, uma porta e um poste iluminado. À direita da escada há uma mesa de madeira e outro poste 

iluminado. Este poste tem o formato de um corpo feminino, em cima de um pedestal, segurando os globos 

iluminados acima da cabeça. Toda essa cena é vista por detrás da Chama Crioula. Uma base de três espadas 

douradas apoiam uma cuia de chimarrão grande, com uma base metálica em meio a erva na altura dos cabos 

com fogo aceso.  

A foto de baixo mostra a mesma escadaria, agora vista de frente. Partindo de um brilhante chão de madeira 

escura, por entre dois postes de luz com formato de corpos femininos, a escadaria branca com tapete 

vermelho e guarda corpo preto sobe até o centro da foto, chegando a um patamar. Neste patamar, entre a 

bandeira do Brasil e a do Rio Grande do Sul hasteadas, há a estátua de um homem, do peito para cima, sobre 

um pedestal retangular. A parede ao fundo é branca, com iluminação em tom amarelado, e decorada com 

molduras de gesso. A partir deste patamar há duas escadarias, uma à esquerda e outra à direita, que sobem, 

em curva, para o andar superior.  

No rodapé da página está escrito: “Chama Crioula da Semana Farroupilha, no Palácio Piratini”. “Creole flame 

of Farroupilha Week, in Piratini Palace”. 
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Chegaste agora à página cento e dez. Sobre um fundo branco há uma foto vertical, à esquerda. Ao lado direito 

desta imagem há três fotos menores, dispostas uma acima da outra. Elas mostram a Rota paleontológica na 

Região Central do Rio Grande. 

Na foto grande há uma paisagem de céu azul, com vegetação em vários tons de verde e um caminho de 

calçamento que leva a uma igreja. A igreja, em tons rosados, possui uma única torre alta, encimada por uma 

cruz. No centro desta torre está um relógio redondo.  

Na primeira foto menor, acima e à direita, está a estátua de um boneco de dinossauro de costas, de tamanho 

real, voltado para a esquerda. Ele está em cima da calçada, virado para uma rua sem carros.  

Na foto do meio, troncos de árvores cilíndricos estão deitados sobre um gramado verde claro. O primeiro 

tronco está em destaque e os outros seguem enfileirados em direção ao horizonte. Ao fundo, um céu azul e 

iluminado pela luz do sol dá destaque às vegetações em diversos tons de verde e marrom claro. 

A última foto, embaixo e à direita, tem como fundo um céu azul claro com poucas e ralas nuvens brancas. 

Contra esse fundo há uma estrutura branca, como se fosse um portal por onde estamos passando embaixo. 

Sobre a estrutura, um desenho dinossauro de tamanho reduzido está ao lado de uma placa verde em formato 

de montanha, onde se lê “Candelária”. 

No rodapé da página se lê “Rota paleontológica na Região Central do Rio Grande do Sul”. “Paleontological 

route in Central Area in Rio Grande do Sul”. 
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Três fotos horizontais, dispostas uma abaixo da outra, dividem essa página de fundo branco. A foto do meio é 

verticalmente mais estreita do que as outras duas. Elas mostram os estádios do Internacional e Grêmio vistos 

de lado e de longe. 

No centro da primeira foto o estádio do clube de futebol Internacional aparece, abaixo de um límpido céu azul 

claro, com nuvens brancas e volumosas. Ao redor do estádio, que é uma construção baixa, de bordas brancas 

arredondadas em gomos verticais, há um morro com muita vegetação de tom verde escuro, e algumas 

dezenas de casas. À frente do estádio está um barco branco, com velas brancas levantadas, navegando em 

águas calmas do Rio Guaíba, que toma toda a parte inferior da fotografia. 

A segunda foto exibe uma paisagem no início da noite. Ao centro, na linha do horizonte, centenas de prédios 

e casas em tons de bege, laranja e marrom claro aparecem, todos com as luzes acesas. Na metade inferior da 

foto está o Guaíba, com águas escuras que refletem as luzes dos prédios. Acima dos edifícios o céu está 

amarronzado, e em toda a borda superior da fotografia há silhuetas de galhos e folhas, na cor preta. 

Na última foto, visto por entre os cabos estruturais de uma ponte estaiada, com hastes cilíndricas grossas e 

brancas, com as pontas inferiores prateadas, ligadas a uma estrutura central está o estádio do clube de futebol 

Grêmio. Este estádio é uma edificação redonda e baixa, onde a lateral externa se divide em duas partes 

diferentes: a parte superior é feita com estruturas brancas que formam elementos vazados e a parte inferior 

é toda recoberta por vidros translúcidos azuis. O céu está azul, iluminado pela luz do sol, com poucas e ralas 

nuvens brancas.  

No rodapé da página se lê “Estádios do Internacional e Grêmio, ambos campeões do mundo”. “Internacional 

and Grêmio Stadiums, both world champions”. 
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Bem vindo à página cento e doze. Sobre o fundo preto desta página há quatro fotos. Duas horizontais, uma na 

parte superior da página, e outra na parte inferior. Entre essas duas fotos há outras duas, menores: uma 

pequena e vertical, à esquerda, e uma horizontal, à direita. Elas retratam as cavalgadas do litoral.   

A foto superior mostra vista de frente uma cavalgada passando pela faixa de areia em uma praia. À esquerda 

há prédios e alguns quiosques, e à direita aparece um pequeno pedaço do mar. O céu é azul claro e tem poucas 

nuvens brancas. À frente da cavalaria dois homens usam uma farda verde musgo claro, chapéu e lenço branco 

amarrado no pescoço. Os demais cavaleiros usam camisa branca, lenço vermelho amarrado no pescoço e 

chapéu. Os homens da cavalaria seguram bandeiras do Brasil, do Rio Grande do sul, entre outras. 

A pequena foto central, à esquerda, traz a imagem de um homem de costas. Ele usa um chapéu marrom, uma 

bombacha cinza e botas pretas. Sobre as costas e enrolada ao corpo, ele segura uma bandeira do Rio Grande 

do Sul. O homem está de frente para uma praça, por onde pessoas caminham. 

A foto central, da direita, mostra um homem careca, com a cabeça baixa e olhos fechados, segurando, com a 

mão direita, um chapéu encostado no peito. Preso entre o braço direito e o corpo do homem, há um cabo de 

uma bandeira. Na parte superior da foto aparece um pedaço da bandeira do Brasil. Atrás deste homem, em 

imagens embaçadas e desfocadas, há outros dois homens, na mesma posição. 
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Chegaste à página cento e treze. Sobre o fundo branco desta página, há quatro fotos: uma grande e vertical à 

esquerda, e, à direita desta, três fotos menores, uma embaixo da outra, formando uma coluna. Elas mostram 

elementos históricos do Rio Grande do Sul. 

Na foto maior, pendurado em grades pretas, está o Brasão do Rio Grande do Sul oval e dourado. No centro do 

brasão há um retângulo com dois ramos dentro. O retângulo está dentro de um losango, e duas colunas que 

se parecem com faróis marítimos estão em cima de pedras, ao redor do losango. Na borda do brasão lê-se 

“República Rio Grandense, vinte de setembro de mil oitocentos e trinta e cinco”. 

Na primeira foto lateral, que está acima das outras, sob um fundo vermelho e verde há um livro. A capa deste 

livro é metálica, em tons dourados, e possui uma grossa moldura tridimensional, com detalhes entalhados, 

como se fosse a moldura de um quadro ou espelho antigos. Na parte central da capa se lê “Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul”. Abaixo do título há um brasão, e abaixo do brasão está escrito “14 de julho de 

1891”.  

A segunda foto foi tirada em uma planície de gramado verde claro, encimada por um céu quase branco, de 

tão claro. À frente da foto, no gramado, cerca de vinte e seis homens estão montados em cavalos de cores 

variadas. Os homens estão vestindo pilcha gaúcha, traje típico do Rio Grande do Sul. Alguns vestem ponchos 

compridos e coloridos, outros camisas brancas de mangas compridas e lenços vermelhos amarrados no 

pescoço. Todos usam chapéu e estão com um dos braços esticados para cima, segurando lanças, apontadas 

para o céu. O cabo das lanças é de madeira, a ponta é prateada, e elas possuem um lenço vermelho preso 

próximo à ponta. Alguns dos homens estão de boca aberta, como se estivessem bradando algo.  

A terceira e última foto desta página exibe, sobre um tecido vermelho, uma pistola de duelo antiga, uma 

espora feita em metal preto, boleadeiras e uma lança de metal preto.  A pistola e a lança estão apoiadas sobre 

um livro de capa em tons de marrom, onde está escrito em letras douradas: “Manifesto do Presidente da 

República Rio Grandense em nome de seus constituintes”. 

No rodapé da página está escrito: “Um dia João Caré chega ao Rio Pardo, ouve os sinos batendo, foguetes no 

ar pipocando, vê gente na rua gritando. Proclamaram a Independência! Estamos livres dos galegos!” – Érico 

Veríssimo em O tempo e o Vento. “One day João Caré arrives at Rio Pardo, hears the bells ringing, squibs in 

the air popping up, sees people on the street screaming. They proclaimed Independence! We are free from 

Galicians!”. 
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Estás na página cento e quinze. Ela tem o fundo preto e é formada por uma montagem onde três fotos 

coloridas verticais estão centralizadas na página, uma ao lado da outra. Na parte inferior da página é possível 

visualizar três outras fotos escurecidas em tons de cinza quase preto. No topo o título Memorial da Gratidão 

Amrigs. 

O Memorial da Gratidão é uma homenagem aos profissionais da saúde que trabalharam no combate à 

COVID-19 e aos que perderam suas vidas para o vírus. De autoria do médico e artista plástico Paulo Favalli, 

de nome A Esperança de Pandora, feita através do método de modelagem e finalizada em bronze. Na foto 

são três painéis em alto relevo em tons terrosos, que abordam três narrativas fundamentais da pandemia: a 

morte, a ciência e a cura.  

Da esquerda para a direita a primeira foto mostra o painel A Morte. A representação de um corpo de uma 

pessoa de olhos cerrados está deitada sobre o painel. Ele é esquálido, segura um objeto longo metálico 

sobre o peito, com sete porcas de bronze na extremidade superior, e tem as pernas cortadas irregularmente 

abaixo da pelve. Sobre o corpo está uma cobra com a cabeça projetada para frente, perto da cabeça. Ao 

redor dele há cinco esculturas de rostos de olhos também cerrados: à esquerda uma mulher, um senhor e 

uma criança e à direita um homem e uma mulher. Abaixo das pernas do corpo está um microscópio preto e 

mais abaixo uma mão deixa cair uma rosa.  

No centro, a foto mostra o painel A Ciência. Sentado sobre um fundo redondo marcado nas bordas por 

números romanos, uma estátua de um homem está curvada para frente e olha para as mãos com uma lupa 

de olho na cavidade ocular direita. Nas mãos ele segura uma mangueira metálica que faz a volta ao redor 

dele. Usa máscara cobrindo nariz e boca, com filtro para respiração e válvulas. Ele está de calças, camiseta 

mangas curtas e pés descalços. 

A foto da direita é do painel A Cura. A estátua de uma mulher de cabelos presos e estetoscópio apoiado na 

volta do pescoço tem o tronco projetado para fora do painel. Ela usa camiseta de mangas curtas e calça. As 

mãos estão espalmadas a frente do peito, uma sobre a outra. Sobre as mãos está uma miniatura de corpo 

humano de braços abertos que olha para cima. Uma peça metálica circular com três mangueiras acopladas 

está abaixo da região pélvica da mulher. As mangueiras estão ligadas a mulher e mais dois homens. Uma 

mangueira está solta e apoiada no braço dela. À esquerda do painel, outra está ligada a uma máscara na 

mão de um homem com a boca entreaberta. E a terceira, mais à direita do painel, está com a ponta dentro 

da boca de um homem de bruços. 

As fotos em tons cinzentos mostram de perto o rosto de cada um deles. Abaixo do painel A Morte está o 

rosto de olhos fechados e sem expressão. Do painel, A Ciência o rosto do cientista com lentes biônicas e 

máscara. Do painel A Cura, o rosto da mulher marcado pelo uso de máscaras de proteção. 
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Chegaste à página cento e dezessete. Ela é formada por uma única foto colorida que ocupa toda a página.  

Sobre uma superfície enfarinhada está um prato de galeto assado e dourado decorado com folhas verdes de 

manjericão. Ao redor do prato branco, pequenos capelettis, massa recheada em forma de pequenos chapéus 

e usada para sopa, estão espalhados sobre a farinha. 

No rodapé uma tarja arredondada com uma borda amarela dourada tem o título: “Além do churrasco – 

sabores e gastronomia”. “Beyond the barbecue – Flavors e Gastronomy”. 
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Estás na página cento e dezoito. Ela tem fundo branco e sete fotos coloridas sobre a culinária gaúcha dos 

imigrantes. Uma foto horizontal centralizada ocupa mais da metade da página. Na parte superior e inferior da 

página estão três fotos horizontais em cada, dispostas lado a lado.   

A foto central mostra, sobre uma superfície de cimento, um tacho de cobre com geleia avermelhada e com 

pedaços de frutas. Ao redor do tacho estão galhos de pinheiro secos e marrons, abóboras pequenas e 

gravetos. 

Na parte superior da página as três fotos mostram pinhões. Na primeira eles estão dentro de um balaio de 

vime. Na segunda, visto de cima, cerca de vinte pinhões estão sobre a chapa de um fogão a lenha. Na terceira, 

de perto, cerca de dez pinhões estão na chapa do fogão onde o fogo aparece no furo redondo da chapa.  

Na parte inferior da página a primeira foto é de dois vidros de conserva decorados com um tecido amarrado 

na tampa. A segunda, mostra o fogo dentro de um fogão a lenha. E a terceira, é de uma chapa grande com 

dezenas de pedaços de polenta brustolada, termo de origem italiana para dizer que é tostada. 
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Estás na página cento e dezenove. Ela tem o fundo marrom e quatro fotos coloridas da culinária dos 

imigrantes. A página está dividida ao meio na vertical. À esquerda está a foto maior na vertical e abaixo dela 

uma menor na horizontal. Na lateral direita estão duas fotos quadradas, uma em cima e outra logo abaixo. 

A foto maior na vertical é dentro de um porão de uma casa de pedras. Dois homens estão sentados a volta de 

uma barrica de madeira que serve como mesa com garrafões de vinho, pão, queijo e salames. Ao fundo outro 

homem está ao lado de um barril plástico com vinho dentro. No teto dezenas de linguiças em formato de “u” 

estão penduradas pelas duas pontas. 

Abaixo da foto maior, uma mulher e um homem usam chapéu de palha e avental, eles seguram um único 

tabuleiro com oito formas de pão com massa de cuca para assar. 

Na lateral direita da página a foto superior mostra sete peças de queijo quadradas e retangulares, sendo uma 

partida ao meio e duas facas sobre um fundo de paus roliços. A foto inferior é de dois pães assados, corados 

e brilhosos nas formas, apoiados na borda do forno de tijolos a lenha aceso. 

No rodapé se lê: “Queijo artesanal serrano, cucas, pães e linguiça”. “Serrano homemade cheese, cucas, bread 

and sausages”. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 120 

 

 

Chegaste à página cento e vinte. Ela tem fundo branco e quatro fotografias coloridas de churrasco campeiro. 

A foto maior é horizontal e ocupa a metade inferior da página. Na metade superior estão três fotos verticais. 

A foto em destaque, na parte inferior da página, mostra um fogo de chão, com cinco espetos de ferro com 

carne, cravados no solo paralelamente ao fogo. Nos espetos estão três costelões, parte inteiriça das costelas 

do gado bovino, e à direita, dois animais de porte menor, abertos pela barriga com as patas esticadas para os 

lados e estendidos em um espeto em cruz. Atrás da carne está o fogo, mais atrás, paus roliços de lenha e ao 

fundo árvores encobertas pela fumaça branca do fogo. 

Na parte superior da página estão três fotos lado a lado, a primeira é de um homem temperando com uma 

seringa seis pernis que estão lado a lado. Ao fundo um churrasqueiro gira um rolete sobre o fogo de chão, 

uma enorme grelha onde estão dois animais também abertos e fixados em cruz. 

A segunda foto é de três espetos de madeira com pedaços de costela assada fincados no campo. Atrás uma 

lenha queimada e à esquerda uma chaleira preta de ferro. A terceira e última é de um fogo de chão com três 

espetos ao redor, com animais abertos pela barriga, também fixados em cruz e assados. Atrás, um homem 

mexe em um dos espetos. 
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Bem-vindo á página cento e vinte e um. Ela tem fundo preto e uma única foto horizontal no centro. 

Cinco espetos de madeira estão dispostos na vertical, lado a lado, com costelões assados e dourados. Atrás 

dos espetos está o fogo. O chão está coberto de cinzas e uma grande labareda alaranjada chega até a borda 

superior da foto. Ao fundo uma parede de tijolos à vista. 

Abaixo da foto se lê: “No fundo do quintal preparava-se o churrasco: dezenas de espetos fincados em bons 

nacos de carne estavam colocados sobre um longo valo raso, no fundo do qual luziam braseiros; a graxa 

derretida caía nas brasas, com um chiado, e uma fumaça cheirosa subia no ar (...)” Erico Verissimo em O Tempo 

e o Vento. “On the back of the yard the barbecue was prepared: dozens of skewers stuck in good pieces os 

meat were placed on a long shallow trench, at the botton of which braziers shone; the melted grease fell on 

the coals, with a wheezing, and a fragrante smoke climbed into the air(...)”. 
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Ela tem o fundo branco e é formada por três fotos. A maior, horizontal, ocupa mais da metade superior da 

página. Na parte inferior, à esquerda está uma foto vertical e ao lado dela, outra horizontal. 

A foto maior é no interior de uma cantina. Sobre um barril de carvalho de duzentos e cinquenta litros está 

uma taça de vinho onde se lê: Miolo. Ao fundo, barris horizontais estão empilhados até quase o teto. 

Na parte inferior, a primeira foto vertical mostra três folhas de parreira em tons amarelados nos veios e 

vermelhos nas bordas, ainda na videira. As folhas estão na vertical uma embaixo da outra. A última foto é de 

uma mesa posta e servida para a refeição. Há um prato de sopa com capeletti, massa recheada no formato de 

pequenos chapéus. À direita do prato uma taça de vinho tinto está servida. No fundo e desfocado outros 

pratos de comida sobre a mesa. 
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Chegaste à página cento e vinte e quatro. Ela tem fundo preto e quatro fotos. 

A maior, horizontal, ocupa mais da metade superior da página. Na parte inferior, três fotos na horizontal estão 

lado a lado. São fotos que mostram doces de Pelotas.  

A foto superior e maior mostra em destaque uma torta de frutas. Ao redor uma massa de cor dourada é a 

base da torta. No centro, meios pêssegos em calda formam um círculo amarelo. No topo está um morango 

brilhante e maduro. Os pêssegos são circundados de meios figos e os figos por meios morangos. Ao lado do 

morango no topo da torta está uma plaquinha branca e oval onde se lê: Confeitaria Hamburguesa 1929. 

Na parte inferior a primeira e a última fotos são dos pavilhões da Fenadoce na cidade de Pelotas. Na primeira 

uma placa afixada na fachada de uma casinha na feira se lê: Doçaria Pelotense. Na última cerca de dez pessoas 

passeiam espalhadas num pavilhão fechado, entre as lojas de doces. No teto grandes réplicas de bules de café 

quadriculados nas cores azul, vermelho e branco decoram a feira. Na foto central, estão docinhos: quindins, 

olho de sogra e glaceados.  

No rodapé se lê: “Abaixo, Fenadoce em Pelotas”. “Below, Fenadoce in Pelotas”. 
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Chegaste à página cento e vinte e cinco. Ela tem fundo branco e quatro fotos coloridas. 

A maior, horizontal, ocupa mais da metade superior da página. Na parte inferior, três fotos na horizontal estão 

lado a lado. São fotos de chocolates artesanais.  

Na foto superior e maior, sobre uma mesa de madeira há vários tipos de chocolate preto e chocolate branco. 

No centro da mesa trufas estão dentro de um pote redondo e branco, à esquerda bombons variados, à direita 

ramas e barras em pedaços. 

Na parte inferior a primeira foto é de um prato com bordas altas em arabescos que tem trufas de chocolate 

preto. A foto do meio é de uma cesta de vime com trufas cobertas por chocolate branco. A última foto é de 

um prato de vidro com trufas e bombons. 

No rodapé se lê: “Chocolate Artesanal” “Homemade chocolate” 
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Estás agora na página cento e vinte e seis. Ela tem fundo branco e duas fotos coloridas horizontais que dividem 

a página. 

A foto superior é de uma mesa posta para um café colonial, vista de cima. De frente para uma janela por onde 

se vê árvores verdejantes, a mesa de madeira rústica tem uma toalha retangular que cobre parcialmente o 

tampo. Está repleta de pratos com doces e salgados: tábua de frios, bolo de cenoura com cobertura de 

chocolate, pães de queijo, wafles, torta de morangos, torta salgada, pães, picles, entre outros, além de café, 

suco e vinho. 

A foto inferior também é de uma mesa posta com comidas, vista de perto, a beira de um fogão a lenha. Sobre 

a mesa de madeira há um bule branco com detalhes florais azuis e à esquerda duas taças de vinho, um tinto 

e o outro branco, entre duas hortênsias, uma de cada lado das taças, uma lilás à direita e uma azul à esquerda. 

Na frente dos copos estão queijo, salame, biscoitos salgados, pães de queijo, bolos, croquetes e uma torta 

coberta de lascas de chocolate.  

No rodapé se lê: “Café Colonial Bela Vista de Gramado, pioneiro no Brasil”. “Café Colonial Bela Vista of 

Gramado pioneer in Brasi”l.  
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Chegaste à página cento e vinte e sete. A página de fundo preto tem uma montagem com sete fotos, uma 

maior no centro e duas fileiras de três fotos acima e abaixo dela. 

Todas as fotos mostram diferentes ângulos de mesas repletas de alimentos. 

Na fileira de fotos superior, a primeira mostra biscoitinhos, a segunda, pedaços de bolo de cenoura com 

cobertura de chocolate e a terceira, waffles em formato de coração. 

Na foto central um bolo de cenoura, outro bolo coberto com calda amarelada, um bolo branco, biscoitinhos, 

pão e um potinho de cerâmica com uma geleia amarela. Ao lado do pão há um vaso de flores com hortênsias 

azul e roxa e uma chaleira de ferro. 

Na fileira de fotos inferior, a primeira tem um pratinho com polenta frita, a segunda, fatias de pão perto de 

potinhos de manteiga e de geleia, e a terceira, uma tábua com linguiça e queijo ao lado de uma taça de vinho. 
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Chegaste à página cento e vinte e oito. Nela há uma montagem com cinco fotos, uma maior no centro e duas 

fileiras de duas fotos acima e abaixo dela. 

Na foto central, sob uma luz amarelada, há uma mesa e sobre ela um cardápio de couro de pé e entreaberto, 

uma panela de fondue, uma taça de vinho, um moedor de pimenta de madeira e um cesto de pães. Na parede 

atrás da mesa, um painel redondo ocupa toda a foto. Entalhado em madeira estão um homem e uma mulher 

com trajes camponeses colhendo uvas. Acima deles é possível ver uma parte de uma inscrição em alemão. 

Abaixo deles se lê “1977”. 

Acima, a primeira foto é de uma adega cheia de garrafas e uma taça de vinho tinto. A segunda tem uma 

mesinha de madeira com a superfície molhada e uma taça de vinho tinto, um vaso de pequenas flores cor-de-

rosa e um lampião de modelo antigo. 

Abaixo, a primeira foto é da silhueta de um homem visto de perfil bebendo de uma taça de vinho perto de 

uma porta de vidro, com vista para arbustos verdes. A segunda é de um barril ao lado de um parreiral em 

espaldeira. Em cima do barril há uma garrafa e uma taça de vinho tinto lado a lado. 
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Chegaste à página cento e vinte e nove. O fundo é branco e há uma montagem com quatro fotos divididas em 

duas fileiras que mostram a culinária dos imigrantes italianos.  

Na fileira de cima a primeira foto é vertical e menor. Nela há um prato montado com galeto, polenta 

brustolada, dourada na chapa, espaguete e salada de radite com bacon, folhas estreitas com bacon tostado 

por cima, típica italiana. Atrás um prato com sopa de capeletti, massa recheada em formato de pequenos 

chapéus. A segunda foto é retangular e maior, ela mostra pratos com galeto, salada de radite com bacon, pães, 

taças de vinho e uma garrafinha bojuda de azeite. 

Na fileira de baixo, duas fotos com pessoas fazendo capeletti. Na primeira horizontal e maior estão, em uma 

sala com paredes de maneira, cinco pessoas idosas, quatro mulheres e um homem. Uma mulher está sentada 

em uma cadeira perto da porta. Três mulheres usam panos que cobrem a cabeça e modelam os capelettis a 

mão, em grandes tábuas. O homem usa chapéu de palha, está sentado em um banquinho de madeira e opera 

uma pequena máquina que corta massa. Na segunda foto menor e vertical, detalhe de duas mãos de uma das 

mulheres modelando capelettis. 

Abaixo da montagem de fotos se lê: 

“Duns anos para esta parte, tem chegado também muito italiano. Já andei por essas novas colônias da região 

serrana. A fala deles tem música e é doce como laranja madura. Gostam de comer passarinho, de fazer e beber 

vinho, de cantar, de ouvir missa de padre e de procissão.” 

Erico Veríssimo em O Tempo e o Vento 

Logo abaixo a tradução para o inglês: 

“A few Years for this part, it has also arrived very Italian. I’ve already walked through these new colonies in the 

mountains region. Their speech has music and is sweet as ripe orange. They like to eat birds, make and drink 

wine, sing, listen to priest mass and procession.” 
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Chegaste à página cento e trinta. A página de fundo preto tem uma montagem com sete fotos, uma maior no 

centro e duas fileiras de três fotos acima e abaixo dela. 

Todas as fotos mostram diferentes ângulos de mesas postas com alimentos. 

Na foto central e maior, uma mesinha redonda perto de uma janela com vista para um fundo desfocado de 

arbustos de flores. Na mesa há uma vasilha com azeitonas, garrafinhas de azeite, pães, uma vasilha com 

tomates, três pimentas vermelhas e uma jarra branca com flores do campo. 

As fotos de cima mostram comidas servidas em pratos fundos. Na primeira, uma trouxinha de cor amarelada 

está em um molho vermelho vinho. Na segunda, o detalhe de um risoto decorado com uma pirâmide de 

rolinhos dourados e temperos verdes. No terceiro, visto de cima está um risoto com flores como decoração e 

um guardanapo de pano bege ao lado. 

As fotos de baixo mostram mesas montadas em ambientes externos com pratos com decoração gourmet. Na 

primeira, um prato com carne com cenouras pequenas inteiras e outros legumes. Na mesa uma garrafa de 

vinho tinto, flores e uma vela arredondada e apagada.  A segunda, dois pratos com peixe e frutos do mar, 

decorados com pequenas flores e molhos. Na mesa um vaso de flores alaranjadas, guardanapos de pano e 

taças de vinho tinto e água. No terceiro, detalhe de um prato com uma carne vermelha com molho escuro, 

aspargos sob a carne e ao lado dela, folhinhas verdes e uma flor roxa e uma branca.  
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Chegaste à página cento e trinta e um. Em fundo branco uma montagem com cinco fotos, três horizontais e 

duas verticais. 

Abaixo da montagem se lê: “Restaurantes Linha Bella em Gramado e Castelli em São Francisco de Paula”, e 

logo abaixo a tradução para o inglês: “Restaurants Linha Bella in Gramado and Castelli in São Francisco de 

Paula”. 

Nas cinco fotos, da esquerda para a direita e de cima para baixo: 

Na primeira foto quatro pessoas em um restaurante estão de frente para nós e sorriem. Atrás de uma mesa 

de toalha xadrez verde e alimentos, uma mulher está com o braço apoiado sobre um tarro de leite antigo, 

uma menina e um menino estão à direita dela e ao lado deles um homem toca acordeom. A mulher e a menina 

usam lenços triangulares vermelhos que cobrem os cabelos. O homem e o menino usam boinas quadriculadas 

cinza, roupas típicas italianas. À frente deles, na mesa além do tarro de leite há um tacho de ferro preto com 

polenta mole, pães, massas cruas em um grande pote de vidro, garrafas, abóboras e milho. O restaurante tem 

o teto forrado com faixas verde, branca e vermelha que também decoram a janela. Há fitas nas mesmas cores 

na parede à esquerda.  

Na segunda foto, um risoto colorido em uma panela oval de ferro está sobre um fogão à lenha aceso. 

Na terceira foto uma mesa está montada em uma área externa com arbustos verdes. Sobre ela há um porta 

utensílio de madeira com colheres e espátulas de pau, um vaso de flores, uma taça de vinho e um prato branco 

quadrado com carne, salada verde, pimenta vermelha e pequenas cebolas. Ao lado da mesa, dividido em 

plaquinhas coloridas, se lê o texto: “Castelli. Que a gente tenha fé em Deus, firmeza nos passos, mais passeios, 

astral bonito, bons amigos, mais abraços, mais sabor, mais sonhos, mais riso, mais amor.”. 

Na quarta foto, três espigas de milho amarelo, duas inteiras cozidas e servidas na palha e uma crua com um 

facão que a cortar pela metade. Ao lado da espiga com o facão está uma caneca de vidro com uma bebida 

amarelada, um canudinho e uma rodela de limão. 

Na quinta foto, uma casquinha de siri gratinada está no centro de um prato quadrado branco cercado por 

quatro cascas de siri decorativas alaranjadas, três ramos de alecrim, duas rodelas de limão e uma pequena 

porção de fios de repolho roxo.  
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Chegaste à página cento e trinta e três. Nela uma única foto ocupa toda a página. 

 Na foto, sob a luz alaranjada do sol poente, a silhueta de duas pessoas em suas bicicletas à beira do mar. Na 

água sobre a areia, há duas garças em pé e o reflexo borrado dos ciclistas.  

No rodapé uma tarja arredondada com borda amarela ouros tem a palavra “Bem-Estar - Um lugar para se 

viver.” “Well being – health, education,and sports”. 
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Chegaste à página cento e trinta e quatro. Nela há uma montagem com três fotos, uma maior acima e duas 

menores lado a lado, abaixo dela. 

Na foto maior, quinze pessoas idosas estão juntas, lado a lado, dispostas em duas fileiras, uma com pessoas 

em pé, atrás, e uma com pessoas sentadas, na frente. São doze mulheres e três homens. Todas têm pele clara 

e cabelos curtos. A maioria tem cabelos brancos, algumas têm cabelos castanhos em diferentes tons.  A 

maioria sorri e tem os braços levantados. Estão em um ambiente externo, sob o céu azul com poucas nuvens 

brancas, ao lado de galhos com folhas verdes e à frente de uma estrutura de tijolos com estátuas cor de bronze 

de seis pessoas e o letreiro “Terra da Longevidade - Veranópolis”.  

Em cada uma das duas fotos de baixo, lado a lado, a mão de um adulto segura a mão de um bebê. Na primeira 

a mão do adulto tem pele negra e a do bebê tem pele clara. Na segunda as mãos do adulto e do bebê têm 

pele clara. 

Abaixo da montagem de fotos se lê: “Veranópolis, cidade da longevidade” “ Veranóplis, city of longevity”. 
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Chegaste à página cento e trinta e cinco. Essa página tem fundo preto e uma montagem com seis fotos, uma 

maior em cima e cinco menores abaixo dela, duas horizontais de cada lado e uma vertical no meio. 

Na foto maior estão quatro pessoas sentadas em um banquinho em um campo com árvores ao fundo. Da 

esquerda para a direita: um homem jovem, um pré-adolescente, uma mulher de meia idade e um homem de 

meia idade. Todos têm pele clara, são loiros e sorriem. Usam roupas de inverno, como calças, blusas, suéteres 

e botas. O jovem tem o braço direito apoiado em um carrinho de mão com feno. Abaixo do carrinho está uma 

pequena estátua de uma vaca branca com manchas pretas. O pré-adolescente segura uma garrafa térmica 

envolvida por uma capa de pano com o rosto de uma vaquinha branca em relevo, também de pano. A mulher 

segura uma cuia de chimarrão. O homem segura um chapéu de palha. Ao fundo vacas pastam em um campo 

de gramado verde. 

As cinco fotos menores mostram paisagens e pessoas. Da esquerda para a direita e de cima para baixo: 

Na primeira foto duas mulheres e duas meninas vistas de costas caminham por uma via arborizada. Cada 

mulher tem as mãos dadas com uma menina. 

Na segunda foto, duas meninas andam com dois cachorros em uma via arborizada cheia de folhas secas no 

chão. Uma das meninas segura um cachorro com a guia, o outro cachorro está solto em uma área gramada. 

Na terceira foto, em uma grande placa amarela se lê, na vertical, a palavra “Feliz” em letras marrons. O céu 

está azul com nuvens brancas. Ao fundo uma paisagem montanhosa e à frente da montanha está a vista parcial 

da torre de uma igreja. 

Na quarta foto, um homem e uma mulher, vistos de costas e de mãos dadas, caminham por uma via 

arborizada. 

Na quinta foto, duas pessoas vistas de costas, abraçadas, sentadas em um banquinho de frente para um porto 

com barcos atracados. 
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Chegaste à página cento e trinta e seis. Essa página tem fundo preto e uma montagem com quatro fotos, uma 

maior em cima e três menores abaixo dela, uma vertical de cada lado e uma horizontal no meio. 

Na foto maior duas pessoas andam de bicicleta com capacetes por uma via com Ipês, de galhos desfolhados e 

algumas flores nelas. Várias flores roxas caídas cobrem o chão como um tapete. Em uma placa azul se lê 

“Azenha Santana” ao lado de uma seta que aponta para a direita e “Cidade Baixa” com a seta apontada para 

frente. 

As três fotos menores mostram trechos de ciclovia. Na primeira, vista de frente, cerca de cinco pessoas andam 

por um trecho pintado em vermelho com símbolos de bicicleta pintados no chão. Na segunda, em um trecho 

de asfalto cinza, bem arborizado, cinco pessoas de capacete andam de bicicleta. Uma mulher e uma criança 

estão sentadas na calçada e duas pessoas ao fundo caminham. Na terceira, um trecho pintado em vermelho 

com símbolo de bicicleta pintado no chão se destaca sob a luz do pôr-do-sol, com silhuetas de pessoas 

caminhando e sentadas em bancos. 

Abaixo da montagem de fotos se lê “Porto Alegre”. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 137 

 

 

Chegaste à página cento e trinta e sete. Nela há duas fotos horizontais, uma abaixo da outra. Abaixo das fotos 

se lê: “(acima) Parque de neve Snowland em Gramado”. 

Na foto de cima três crianças com roupas de inverno, gorros, casacos e luvas, estão sentadas a uma mesa e 

cada uma segura um copo. Ao lado delas é possível ver uma área com um castelo branco com quatro torres e 

uma parte com neve onde pessoas andam e usam boias para deslizar sentados na pista de gelo. Perto da mesa 

das crianças há uma árvore sem folhas toda iluminada e uma torre de placas onde se lê: “Hot café, Café 

expresso, Capuccino, Chocolate quente”. Ao fundo outras mesas com pessoas. 

Na foto de baixo há um cenário de uma grande casa de madeira com varanda e janelinhas, grama artificial e 

um painel com montanhas e árvores escrito “Espaço kids”. Um menino está no centro da foto, montado em 

uma bicicleta fixa iluminada. Na roda de trás há uma placa onde se lê “Um mundo melhor, a cada pedalada”. 

À esquerda, perto do painel, um homem e uma mulher estão sentados a uma mesa perto de uma menininha 

que brinca montada em um cavalinho de plástico. À direita, uma mulher e um homem, idosos, estão sentados 

em um banco perto de duas crianças que brincam em uma espécie de gangorra com um espelho no meio.  
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Bem-vindo, chegaste à página cento e trinta e oito. Ela tem fundo branco e quatro fotos horizontais. As 

maiores nas extremidades superior e inferior e duas menores, entre elas e centralizadas. Elas mostram 

esportes sendo praticados. 

A foto superior é emoldurada por silhuetas de troncos retorcidos. Mostra uma pessoa praticando canoagem 

ao pôr-do-sol, nas águas calmas do Rio Guaíba. Na margem, estão as silhuetas de duas pessoas contra o sol 

tênue, de perfil, sentadas uma de frente para outra. A da direita toma chimarrão. 

As fotos menores e centrais mostram, à esquerda um grupo de oito crianças ajoelhadas usando judogui, 

roupas próprias para judô, casaco branco de mangas longas amarrado por faixas de cores diferentes e calças 

também brancas. No chão a frente deles há faixas nas cores amarelo, azul, verde, roxa, cinza, preta e laranja. 

Na foto à direita quatro meninas fazem ginástica rítmica. Três estão de pé lado a lado com a mão esquerda 

para o alto e uma está à frente delas com o joelho esquerdo apoiado no chão. Elas dançam com fitas em 

espiral a frente delas nas cores verde, laranja e roxa. 

A foto inferior é de um rosto usando máscara de esgrima. A lâmina de uma espada de esgrima está na vertical 

e centralizada à frente da máscara. À esquerda da espada o rosto está mais iluminado que à direita. A Roupa 

é toda branca. Atrás, outro jogador de lado, com as costas viradas para nós e em posição de ataque. 
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Chegaste à página centro e trinta e nove. Ela tem fundo preto e cinco fotos horizontais. As maiores nas 

extremidades superior e inferior e três menores lado a lado, entre elas e centralizadas. Elas mostram esportes 

sendo praticados no Rio Grande do Sul. 

Na foto superior, vistos de cima, onze adolescentes pousam para foto dentro de uma piscina. Eles estão 

distribuídos uniformemente e alguns estão apoiados em duas raias nas cores laranja e branco. Todos usam 

toucas e óculos de natação, acenam com a mão para o alto e sorriem. 

As fotos menores e centralizadas mostram: na primeira, um surfista pegando uma onda com a crista de 

espuma branca e águas azuladas; na segunda, uma mulher nada paralela a uma raia azul e branca de uma 

piscina, de costas com o braço erguido verticalmente e na última foto, um homem sobre uma prancha de 

stand up padlle, remando nas águas calmas do Rio Guaíba. 

A foto inferior é de um homem com uma prancha de wakeboard em uma manobra radical no Rio Guaíba. O 

homem está no ar, de cabeça para baixo, com a prancha presa aos pés segurando uma corda. No rio, o rastro 

de ondas deixado pela lancha. 
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Estás agora na página cento e quarenta e um. Uma única foto colorida ocupa toda esta página. 

Uma foto mostra uma pinha aberta ao meio, com pinhões ao lado, apoiados sobre pedaços de lenha de 

madeira clara. O bico de uma chaleira preta num fogão a lenha aparece no limite superior da foto. No rodapé, 

numa tarja curva em preto delineada com amarelo ouro se lê “Natureza” “As quatro estações num só lugar”. 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 141 

 

 

Estás agora na página cento e quarenta e um. Uma única foto colorida ocupa toda esta página. 

Uma foto mostra uma pinha aberta ao meio, com pinhões ao lado, apoiados sobre pedaços de lenha de 

madeira clara. O bico de uma chaleira preta num fogão a lenha aparece no limite superior da foto. No rodapé, 

numa tarja curva em preto delineada com amarelo ouro se lê “Natureza” “As quatro estações num só lugar”. 
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Esta é a página cento e quarenta e três. Nela, sobre um fundo branco estão dispostas cinco fotografias que 

trazem o azul das águas por onde se banham e descansam algumas aves.  

A primeira foto é horizontal, e nela uma ave branca de bico comprido e laranja sobrevoa águas azuis com 

vegetação verde e flores vermelhas ao fundo.  

Abaixo está outra foto horizontal, onde três aves caminham em águas rasas, numa área alagada, com 

vegetações ao fundo. Uma ave é cinza, de bico comprido. À frente desta ave estão outras duas menores, 

brancas e com asas cor de rosa e longos bicos achatados.  

Na terceira e última fileira estão três fotos menores, que exibem aves em águas azuis e tranquilas. Na primeira 

foto, à esquerda, uma ave preta de bico amarelo está sobrevoando bem próxima à água que espirra para cima. 

Na foto do meio, um pato desliza na água e deixa um rastro de movimento atrás dele. Há o reflexo de uma 

grande ave branca na água, atrás do pato. Na última foto, à direita, uma ave marrom, de pescoço branco, 

rosto azul e bico amarelo está sobrevoando próxima à água, com as duas asas abertas, para cima.  

No rodapé, está escrito “Estação ecológica do Taim”. “Ecological station of Taim”. 
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Bem vindo à página cento e quarenta e quatro. Sobre um fundo preto, três fotos horizontais de tamanhos 

iguais estão dispostas, uma abaixo da outra. São fotos de um jardim repleto de topiarias, plantas podadas de 

tamanho natural em formas ornamentais e artística, feitas em arbustos bem verdinhos na cidade de Vitor 

Graeff. 

Na foto de cima estão topiarias de três bonecos, próximos uns dos outros, dois de frente e um de costas. Atrás 

deles, folhagens de árvores e, à frente, a representação de uma traseira de um animal parecido com um 

dinossauro.  

Na foto central, há duas dessa topiaria que lembram a forma de um dinossauro. Elas estão à esquerda, de 

frente e com os pescoços voltados para a direita, como se olhassem os bonecos à direita na foto. Estas réplicas 

de animais têm patas grossas e altas, cauda fina e comprida, pescoço longo e a cabeça pequena. Ao fundo da 

foto vemos muitas folhagens de árvores e pelo jardim estão espalhadas topiarias em formato de cercas. 

Na última foto, abaixo, há muitas topiarias de formatos variados, umas bem próximas às outras. Há 

representações de urso, esquilo, pato, roda e pinheiro, entre outras formas abstratas. 

No rodapé, em letras amarelas, lê-se “Arte da topiaria na cidade de Victor Graeff”. Abaixo, em  letras menores, 

“Topiary art in the city of Victor Graeff”. 
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Nesta página de fundo branco estão dispostas três fotos: uma acima, horizontal, e abaixo dela duas fotos 

menores verticais. Com temas da natureza, as fotos são coloridas em tons de azul, verde e vermelho.  

Na foto de cima, através da armação de uma escultura vermelha em formato de coração, vê-se uma paisagem 

com montanhas verdes sob um céu azul com nuvens brancas.  

Abaixo, a foto da esquerda mostra o broto de uma planta. É um broto de xaxim, caule verde com o topo 

enrolado em formato de espiral, ainda por abrir e se esticar. Da base desse espiral está escorrendo uma gota 

d´água. O fundo da foto é verde e desfocado. 

Na foto à direta está uma flor de Helicônia, flor tropical vermelha e amarela. Na parte superior do caule fino 

e vermelho escuro, alternadas à direita e à esquerda, estão doze botões vermelhos com a ponta amarela de 

onde também escorrem pingos d’água. 

No rodapé, lê-se “Acima, Rota do Sol”. “(Above): Rota do Sol”. 
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Estás agora na página cento e quarenta e sete, onde, sobre um fundo preto, duas fotos horizontais estão 

dispostas uma acima da outra, trazendo tons variados de verde e marrom.  

Na foto de cima há uma paisagem. O céu é azul claro, e próximo à linha do horizonte estão nuvens em um tom 

mais escuro de azul. O contorno das nuvens é branco, e por cima delas saem tímidos raios de sol. O chão está 

coberto por vegetação em tons de verde e bem no centro da foto há uma árvore baixa, de caule curto e 

robusto. Os galhos enormes da árvore se estendem à direita e à esquerda em relação ao centro, estão 

aparentes e cobertos por folhagens pouco densas.  À direita, bem no fundo da foto, há uma pequena casa 

branca, com uma janela e uma porta marrons, ao lado de uma frondosa árvore.  

A foto de baixo exibe a paisagem de um rio de águas verdes que corre entre duas montanhas repletas de 

vegetação. As laterais do rio são compostas por formações rochosas em tons de bege e cinza. Ao fundo há 

uma grande montanha, também coberta por vegetação verde. O pedaço de céu que aparece entre as 

montanhas é um degrade do azul claro para um tom quase branco, na parte inferior.  
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Audiodescrição Projeto Livro Página 148 

 

Bem vindo à página cento e quarenta e oito. Uma foto horizontal toma toda a metade superior da página e 

abaixo dela, sobre um fundo branco, três fotos verticais estão dispostas lado a lado. Elas mostram folhas 

avermelhadas pelo outono. 

Na foto de cima o fundo é o céu azul royal. Da borda superior da foto, em direção ao centro, partem galhos e 

folhas em tons de amarelo, laranja e marrom. Na parte de baixo, está o texto: “O chão sob os plátanos estava 

juncado de folhas amarelentas. (...) Eram manhãs e tardes em que – mistura de ouro e violeta – pairava no ar 

uma névoa que parecia amortecer todos os sons e acalentar todos os desejos...”. Érico Veríssimo em O Tempo 

e o Vento. 

Abaixo, a foto da esquerda exibe duas folhas de plátano, com formato de coração, em tons de vermelho e 

laranja, que surgem da lateral esquerda em direção ao centro. Ao fundo há mais folhas desfocadas. O fundo 

da foto é o céu azul claro.  

Na foto do meio uma araucária aparece à frente de árvores com tons de amarelo e vermelho, em formato de 

pinheiros. O fundo da foto é composto por densa vegetação verde escuro. A parte inferior da foto, à frente 

das árvores, é preenchida por vegetação verde claro. 

A foto da direita traz, em destaque, um galho com folhas alaranjadas, iluminadas por trás pela luz do sol. O 

fundo da foto é desfocado, nele há um tronco, um gramado e algumas outras folhas, em tons de verde e 

marrom.  

No rodapé da página: “The ground under the plane trees was covered with yellow leaves. (…) it was mornings 

and afternoons when – a mixture of gold and violet – a fog hovered in the air that looked like muffled all sounds 

and cherish all desires…” 
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Estás agora na página cento e quarenta e nove. Aqui, três fotos horizontais estão dispostas uma abaixo da 

outra, centralizadas na página de fundo branco. 

Na primeira foto, sob de um céu azul claro com nuvens brancas e ralas está uma fileira de árvores em tons 

de amarelo e laranja, lado a lado. Atrás, outras árvores verdes escuras.  

Na foto do meio, à direita, sob um céu azul claro com poucas e ralas nuvens brancas, há um barco branco 

com a vela içada. O barco está em águas tranquilas, que tomam toda a parte inferior da fotografia. A 

imagem do barco está espelhada abaixo dele, refletida na água que brilha com a luminosidade do dia.  

A última foto, abaixo, traz a imagem de um gramado coberto por flores amarelas, e algumas árvores, da 

metade da copa para baixo. A folhagem é verde clara e tem algumas flores amarelas. À esquerda, no canto 

da foto e atrás das árvores, há dois bancos de madeira vazios.  
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Chegaste à página cento e cinquenta e um. Uma única foto colorida ocupa toda a página. 

Sobre um fundo escuro e desfocado está o rosto de uma estátua levemente inclinado para a esquerda. Ao 

redor da cabeça há uma representação de um pano enrolado da mesma cor da estátua. A luz resplandece em 

tons dourados no lado direito da face redonda que tem traços delicados. A testa é curta, os olhos estão 

cerrados, o nariz é afilado, a boca entreaberta e o queixo é pequeno, redondo e proeminente.  

No rodapé está uma tarja preta arredondada com friso amarelo ouro na borda superior, onde se lê: “Saga 

Missioneira. Esta terra tem dono”. 
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Audiodescrição Projeto Livro Páginas 152 e 153 

 

 

Estás agora nas páginas cento e cinquenta e dois e cento e cinquenta e três. Em fundo preto e borda fina 

dourada, três fotos das Ruinas de São Miguel das Missões ocupam as duas páginas do livro aberto. À esquerda 

está uma foto horizontal maior, que ocupa a metade do espaço e duas menores verticais à direita, lado a lado. 

Na primeira foto é noite. O céu é escuro e acinzentado. De perto e iluminada está a Grande Cruz Missioneira 

feita de pedra de grês, áspera e de cor rosa alaranjada. A cruz missioneira tem quatro braços, dois a mais que 

uma cruz convencional, de tamanho menor e acima dos primeiros.  Ela está em pé no campo verde e plano 

em frente às ruinas da Igreja da Redução Jesuítica de São Miguel. À direita da cruz se lê:  

“O horizonte empalidecia e as estrelas se iam apagando aos poucos. Em torno da redução jesuítica os campos 

estendiam-se, ondulados, sob a luz gris.” Erico Verissimo em O Tempo e o Vento “The horizon turned paled 

and the stars were gradually extinguishing. Around the Jesuit reduction the fields extented, wavy, under the 

gray light.”  

Na foto à direita da primeira é dia. A foto mostra de lado a torre da ruína da Igreja de São Miguel. Ela fica à 

esquerda da fachada. Feita da mesma pedra grês da cruz, de cor rosa alaranjada, a torre é quadrada e tem 

três andares. Ao redor e dentro dela o piso é terra e grama. No pavimento térreo e centralizada está uma 

porta em arco. No segundo andar há uma janela retangular na frente e na lateral direita da torre. O terceiro 

andar é aberto na parte superior e nas laterais, na frente e atrás há paredes e na frente uma porta em arco. 

A última foto também é dia de céu límpido azul, à direita da página há paredes das ruínas. Também feitas de 

pedra grês e com chão batido, elas têm uma grande porta em arco e duas colunas em cada lado, que se 

sobressaem da parede. A sombra de um homem de chapéu se projeta no chão. 

No rodapé se lê: “Ruinas da Catedral Missioneira de São Migue”, “Missionary Ruinas of São Miguel cathedral.” 
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Audiodescrição Projeto Livro Página 154 

 

 

Ela tem fundo branco e seis fotos retangulares todas do mesmo tamanho em duas colunas de três fotos. Em 

tons de marrom envelhecido, mostram rostos de esculturas das Missões Jesuíticas. 

Na primeira foto à esquerda está o rosto de Jesus na cruz. Ele tem cabelos longos abaixo dos ombros, está de 

olhos fechados, tem o nariz afilado, está com a boca entreaberta e usa barba. Abaixo da foto de Jesus estão 

outras cinco fotos de estátuas de imagens sacras, duas masculinas e três femininas. 

Ao lado de Jesus um rosto masculino olha para baixo, tem olhos grandes e expressivos, nariz pequeno e boca 

desenhada. Abaixo de Jesus está um rosto masculino arredondado de bochechas gordas. Ele olha para baixo 

e a luz incide na face direita. Ao lado dele, a foto de um rosto feminino com a face esquerda iluminada, 

levemente inclinada para o mesmo lado. Ela tem feições delicadas, cabelos longos e usa um pano sobre os 

cabelos. Nas fotos da parte inferior da página, a primeira é um rosto feminino virado para a esquerda e 

iluminado neste mesmo lado, com véu sobre os cabelos e a segunda, o rosto feminino está virado para direita, 

onde incide a luz, é mais envelhecido e usa véu sobre os cabelos. 
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Estás na página cento e cinquenta e cinco. Ela tem fundo marrom e é formada por quatro fotos. À esquerda 

uma foto vertical que ocupa meia página e ao lado, três fotos horizontais formando uma coluna. As fotos 

mostram esculturas das missões jesuíticas, envelhecidas e em tons de marrom, retratadas do peito para cima. 

Na foto maior a escultura de um homem com uma criança no colo. A luz incide pela direita no rosto desgastado 

do homem de cabelos curtos volumosos e ondulados, de barba e bigodes. Ele tem o olhar voltado para baixo, 

nariz e boca pequenos. No colo dele uma criança de peito nu à esquerda, cabelos curtos ondulados e feições 

delicadas. Uma parte do braço direito da criança está ausente, na altura do cotovelo, retirado num corte reto. 

Na coluna à direita temos: Na primeira foto o busto de um anjo de rosto miúdo, cabelos encaracolados curtos 

e asas. Ele usa uma blusa de meias mangas com gola arredondada está com os braços erguidos na altura dos 

ombros. A luz o ilumina de frente. 

Na segunda, uma escultura de uma mulher de cabelos longos e volumosos que segura uma criança no colo. 

Ela olha para baixo e a luz incide no seu lado direito. A criança está à direita dela, tem cabelos curtos 

ondulados. Usa uma camisola de mangas longas e a mão esquerda da estátua do bebê é ausente, retirada 

num corte reto. 

A terceira e última foto é das esculturas de dois homens, lado a lado, com as mãos e braços erguidos para 

cima. A luz incide de frente. Ambos têm cabelos encaracolados compridos na altura do ombro. Usam uma 

roupa como um vestido de uma alça só, que deixa metade do peito à mostra. Na alça sobre o ombro direito 

há babados. 
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Chegaste à página cento e cinquenta e seis. Ela tem fundo preto e três fotos horizontais, uma maior em cima 

que ocupa mais da metade da página e duas menores logo abaixo dela, lado a lado. Elas mostram as ruínas da 

Catedral de São Miguel, Patrimônio Cultural da Humanidade. 

A foto maior é das ruinas da catedral. Toda construída em pedras grês, de cor alaranjada, a fachada tem dois 

andares. No térreo, a abertura da porta principal é centralizada e outras duas aberturas estão nas 

extremidades esquerda e direita. Duas colunas de cada lado da porta principal se sobressaem das paredes e 

sobem até o segundo andar, que tem o vão de uma janela retangular centralizada, em cima da porta principal. 

No segundo andar, a fachada afunila em curva até encontrar as colunas que vem desde baixo. No topo da 

fachada uma parede faz um adorno triangular com linhas curvas que termina em ponta no centro da fachada. 

Na foto inferior esquerda, sob o céu é azul com nuvens está uma área comprida e retangular, com paredes de 

grês em ambos os lados e à frente, o piso é terra batida e grama. As paredes têm cinco grandes arcos de cada 

lado. Entre os arcos duas colunas se projetam para fora da parede. 

A última foto é de um detalhe do topo de uma pilastra de grês com linhas de arquitetura clássica, o detalhe 

tem entablamentos, linhas retas de espessuras e alturas diferentes que decoram os topos das colunas. Mais 

abaixo ornamentos com arabescos em alto relevo se projetam nas colunas próximos aos entablamentos.  

No rodapé se lê, “Catedral de São Miguel”, “São Miguel Cathedral”. 
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Chegaste à página cento e cinquenta e sete. Esta página de fundo branco é dividida por duas fotos verticais. 

Elas mostram duas crianças indígenas. 

Na foto da esquerda, um menino indígena está com o braço direito apoiado num sino enorme de ferro que 

vai do chão até a altura do peito do menino. Há inscrições ilegíveis ao redor do sino. O menino indígena tem 

cerca de dez anos, tem cabelo castanho liso curto pelo pescoço, com fios alongados que cobrem a testa e 

parte do rosto. A pele é morena, os olhos amendoados, o nariz largo e os lábios proeminentes. Ele usa camiseta 

de mangas curtas e calças jeans arregaçada nas pernas.  

A foto da direita é de uma menina de cerca de cinco anos, que usa vestido rosa, de alças largas, com viés 

branco no decote e cavas. Ela tem pele morena, cabelo liso na altura do pescoço e franja. Ela está abraçada 

em um aparelho de celular preto e olha para ele. O fundo verde no chão e marrom atrás é desfocado. 
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Bem-vindo à página cento e cinquenta e nove. Uma única foto ocupa esta página por inteiro.  

Uma senhora está ao ar livre, de pé em um gramado, ela sorri ao lado de uma cadeira com assento de palha 

e encosto de madeira. Ela segura, suspensa no ar, ao lado direito do corpo, uma capelinha de madeira escura, 

de cerca de quarenta centímetros de altura, com uma estatueta de Maria. Ao redor da estatueta há flores rosa 

e brancas.  A senhora é branca, tem pele enrugada, cabelos curtos loiros escuros. Ao fundo há um galpão de 

madeira e montanhas verde escuras.  

No rodapé uma tarja preta arredondada com um friso amarelo ouro onde se lê: “Caminhos da Fé, Um Rio 

Grande religioso” “Paths os Faith – A religious Rio Grande”. 
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Chegaste à página cento e sessenta e cento e sessenta e um. A primeira tem fundo preto e é formada por duas 

fotos. Uma na vertical ocupa mais de meia página e abaixo, outra foto horizontal menor. Elas mostram uma 

igreja e uma procissão. 

No rodapé se lê “Igrejas das cidades de Venâncio Aires, Porto Alegre, Getúlio Vargas e Pelotas. (esq.) Igreja de 

Santa Cruz do Sul e Procissão dos Passos em Gramado.”.  

Na página da esquerda, na primeira foto, três freiras estão de pé, lado a lado, em uma calçada de losangos 

marrons e bege, à frente da Catedral de São João Batista, na cidade de Santa Cruz do Sul. Elas usam vestido 

longo preto com gola branca e um véu preto que cobre os cabelos. A catedral em tons de bege tem estilo 

Gótico e tem noventa e dois metros de altura.  As janelas e portas em vitrais coloridos, em formato de arcos 

ogivais, onde duas curvas se encontram e formam um ângulo em ponta na parte superior. O telhado é 

triangular na parte superior e tem uma cruz na ponta. Duas enormes torres, uma em cada lado da fachada e 

mais altas tem telhados em pontas agudas e cruzes no alto.  

Na foto abaixo é noite em Gramado, em tom amarelado pela iluminação da cidade, dezenas de pessoas 

caminham na rua em procissão, segurando no alto tochas acesas. As pessoas vestem capuz branco que 

emoldura o rosto e é fechado embaixo do queixo, cobrindo o peito e ombros, e uma bata longa vermelha 

amarrada com uma corda branca na cintura. O fundo é desfocado. 

A segunda página tem fundo branco e cinco fotos, três verticais em cima e duas horizontais abaixo. 

As três fotos verticais e de cima são de igrejas de estilo gótico, de arquitetura de fachada triangular, vistas de 

baixo para cima, sob o céu azul. A primeira, Catedral de São Vicente Mártir, na cidade de Venâncio Aires, é em 

tons rosa alaranjado. A segunda, é vista por detrás de grades pretas, é a Igreja Nossa Senhora das Dores em 

Porto Alegre, na cor branca e aberturas em arcos. A terceira é a Igreja Matriz Imaculada Conceição, na cidade 

de Getúlio Vargas, na cor salmão.  

As duas fotos inferiores são, a primeira, em detalhe, vista de baixo para cima, uma fachada de Igreja com uma 

torre à esquerda, totalmente coberta de vegetação trepadeira verde escura. A segunda foto é vista através de 

um detalhe redondo de uma grade preta com arabescos no centro, onde a Igreja Nossa Senhora das Dores em 

Porto Alegre aparece desfocada ao fundo. 

No rodapé “Churches from the cities of Venâncio Aires, Porto Alegre, Getúlio Vargas and  Pelotas. (Left) Church 

of Santa cruz do Sul and Procissão dos Passos in Gramado.”. 

 

 

Audiodescritora: Débora  Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 



 

 

 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 162 

 

 

Bem-vindo à página cento e sessenta e dois. Aqui, quatro fotos estão dispostas na página de fundo branco. 

Em cima e embaixo há duas fotos horizontais, e entre elas há duas fotos menores, também horizontais, lado 

a lado.  

Na foto de cima, um homem visto de costas observa ruínas de um cemitério. Ele veste uma camisa xadrez e 

uma bombacha amarela, com uma adaga presa à cintura. O mato é alto, e o céu acima das ruínas é azul claro 

com poucas nuvens brancas. 

As duas fotos centrais mostram detalhes de cruzes. A primeira foto mostra a parte superior de uma cruz de 

ferro, e a segunda mostra duas cruzes de concreto pintado de branco, sujas e descascadas. 

Na última foto, à frente de uma paisagem repleta de montanhas verdes e céu azul claro, estão ruínas de um 

cemitério. Em destaque na foto, por detrás de um muro baixo também em ruínas, há três construções, todas 

com tijolos aparecendo por debaixo da tinta branca descascada. Com exceção da construção à esquerda, as 

outras possuem cruzes no topo. À direita, no muro, está o portal de entrada no antigo cemitério, também com 

uma fina cruz de ferro no topo.  

Abaixo das fotos a frase “Era uma manhã morna, de sol muito pálido. O cemitério de Santa Fé ficava no alto 

duma coxilha...”. Érico Veríssimo em o Tempo e o Vento. “It was a warm morning, with a very pale sun. The 

cemetery of Santa Fe was on top of a ‘coxilha’…”. 
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Estás agora na página cento e sessenta e três. Sobre um fundo preto, uma única foto central horizontal 

atravessa a página de lado a lado. É a foto da escultura do Negrinho do Pastoreio na cidade de São Francisco 

de Paula. Feita de ferro, a escultura é um menino negro deitado sobre um formigueiro. Ele está nu, de barriga 

para cima, com as costas arqueadas sobre o formigueiro e a cabeça tombada para trás. O menino está de 

olhos fechados e com os braços caídos para os lados. À frente da escultura há uma vela branca acesa, e atrás 

o fundo está desfocado, mostrando troncos de árvores e um banco vermelho.  

Abaixo da foto está escrito “Escultura Negrinho do Pastoreio em São Francisco de Paula”. “Sculpture of 

Negrinho do Pastoreio in São Francisco de Paula”. 
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Esta é a página cento e sessenta e quatro. Nela, duas fotos horizontais bem coloridas aparecem sobre um 

fundo branco e retratam os Ternos de Reis. 

Na foto de cima nove pessoas estão em um gramado, com vegetação alta ao fundo. Três homens, à frente, 

estão representando os Três Reis Magos. Eles seguram incensários e uma pequena caixa de madeira e trajam 

túnicas vermelha, bege e azul, com o corpo enrolado em tecidos branco, verde e vermelho. Na cabeça usam 

um lenço branco e uma coroa. Atrás dos Reis Magos, seis pessoas usam camisa branca, coletes de cetim de 

cores variadas, bombachas de cetim preto, meias brancas, sandálias e um chapéu preto. Quatro pessoas 

tocam instrumentos e duas seguram bengalas.  

Na foto de baixo, cinco homens estão em uma praça, tocando instrumentos variados, como violões, 

cavaquinho, pandeiro e gaita. Os homens usam túnica e uma coroa na cabeça. Há uma túnica verde, uma 

vermelha e três túnicas na cor bege claro. 

No rodapé se lê “Ternos de Reis, antiga tradição natalina”. “Ternos de Reis, ancient Christmas tradition”. 
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Estás agora na página cento e sessenta e cinco. Sobre um fundo preto há três fotos: uma horizontal, em cima, 

e duas menores, abaixo desta, lado a lado. 

Na foto maior, à frente de um límpido céu azul, está uma igreja toda branca. É a Igreja de Viamão. Entre dois 

campanários baixos, o teto em formato triangular segura uma fina cruz no topo. À frente da igreja aparecem 

os topos de uma árvore, à esquerda, e de um coqueiro, à direita. 

Na foto inferior à esquerda há um homem e uma mulher negros, em uma praça com árvores e uma construção 

ao fundo, similar a uma igreja. Eles são o Rei de Congo e Rainha Ginga, vistos do peito para cima. Ele usa roupa 

branca, um manto vermelho, e uma coroa dourada com detalhes vermelhos. Ela usa um traje igual, porém na 

cor azul. 

Na foto inferior à direita, está um homem visto da cintura para cima, à frente de um fundo degrade que vai 

do preto, na parte superior, para o bege, na parte inferior. O homem de meia idade está com o queixo apoiado 

na mão direita. Ele usa terno preto, camisa branca e gravata estampada. Sobre o ombro esquerdo está apoiada 

uma faixa bege clara com símbolos judaicos estampados em bege e azul. No topo da cabeça ele usa um Quipá 

azul escuro, característico da cultura Judaica. 

No rodapé “Igreja de Viamão / Maçambique de Osório: Rei de Congo e Rainha Ginga / Religião Judaica”. 

“Church of Viamão / Maçambique of Osório: King of Congo and Queen Ginga / Jewish religion”. 
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Bem-vindo agora à página cento e sessenta e seis. Sobre um fundo preto, três fotos horizontais do mesmo 

tamanho estão posicionadas uma embaixo da outra. Nelas, a mesma estátua está retratada em detalhes de 

diferentes e sempre de frente. É a estátua do Cristo Protetor na cidade de Encantado. Ela é feita em blocos de 

concreto, tem quarenta e três metros de altura e trinta e seis metros de envergadura de braços abertos. Os 

cabelos são longos até os ombros, as maçãs do rosto salientes, o nariz afilado e usa barba e bigodes. Um manto 

cobre todo o corpo. 

Na foto de cima, bem ao fundo e vistas de longe contra o pôr do sol, estão as silhuetas da estátua e das 

montanhas abaixo dela. O céu está em tons de azul, amarelo e laranja, com algumas nuvens cinza escuro. O 

sol brilha forte em um círculo amarelo, atrás da estátua. 

Na foto do meio a estátua aparece mais de perto, vista da cintura para cima. No centro do peito da estátua há 

um mirante no formato de um coração vazado. Atrás da imagem há montanhas com vegetação verde escuro 

e o céu está azul claro, com muitas nuvens em tons escuros, e o sol está quase se pondo atrás da estátua, 

dando um tom alaranjado no céu, próximo à linha do horizonte.  

A última foto exibe o Cristo bem mais de perto, aparecendo somente dos ombros para cima. Ao fundo 

montanhas, céu está azul claro, com nuvens em tons escuros. 

No rodapé se lê “Estátua do Cristo Protetor na cidade de Encantado”. “Statue of Cristo Protetor in the city of 

Encantado”. 
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Bem-vindo à página cento e sessenta e sete. Em um fundo branco, essa página traz quatro fotografias, sendo 

três verticais acima, alinhadas lado a lado, e uma maior abaixo.  

À esquerda e no canto superior da página, a primeira foto traz a imagem de uma pequena igreja branca, 

rodeada por calçamento de concreto sobre um gramado uniforme. À frente da foto, à esquerda da igreja, feita 

de ferro preto, está uma escultura similar a uma mesa. O tampo é côncavo, e no centro há um globo, também 

de ferro. 

Na foto do meio, o interior de uma igreja de madeira, próximo à porta, que está aberta. Acima da porta há um 

vitral em azul e amarelo e, parado na porta, está um padre, visto de costas indo em direção da parte externa 

da igreja. Ele usa uma túnica branca com uma gola estendida nos ombros. A túnica é comprida e cobre até os 

pés do padre, que observa a paisagem além da porta: um trecho de calçada, uma rua vazia, um gramado verde 

e árvores na linha do horizonte, embaçadas por neblina branca.  

Na terceira foto, localizada em uma praça, está uma igreja. As paredes possuem uma leve curvatura, deixando 

a torre frontal e as laterais da igreja mais estreitas no centro e mais largas na base e na parte superior. A igreja 

é bege, com detalhes marrom e possui um telhado com uma grande cruz no topo. À frente da igreja há dois 

bancos circulares de concreto, um à esquerda e um à direita, que formam um semicírculo na entrada da igreja. 

Abaixo, na foto maior, localizada no centro de uma praça está a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, mais 

conhecida como a Catedral de Pedra. Localizada em Canela, no Rio Grande do Sul. Construída em pedras, no 

estilo gótico, possui colunas altas, torres esguias e pontiagudas, arco em formato ogival, janelas altas e vitrais 

em sua fachada. À direita da foto há uma casa de três andares, e à frente da igreja, uma mulher caminha para 

a esquerda, segurando um guarda chuva preto e olhando para a catedral. No céu azul claro há algumas nuvens 

brancas e um arco íris duplo atravessa a foto de lado a lado, passando por detrás da igreja.  
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Bem-vindo à página cento e sessenta e oito. Sobre um fundo preto, três fotos bem coloridas trazem imagens 

de um templo budista. Acima está uma grande foto horizontal, e abaixo dela há duas fotos menores, lado a 

lado. 

Na foto superior vê-se o templo através de um portal. Este portal, logo à frente da foto, tem as paredes 

brancas, com detalhes vermelhos, teto e fachada azuis. Na fachada há desenhos florais multicoloridos e 

palavras escritas em ideogramas. Além do portal há uma grande escadaria com muretas vermelhas nas 

laterais, muita vegetação, e o templo no topo da escada. As paredes do templo são brancas. Os telhados são 

construídos com linhas curvilíneas, que fazem com que as pontas fiquem voltadas para cima, formando bicos 

pontiagudos em todos os cantos. Os telhados são amarelos e possuem a parte de baixo azuis.  

Abaixo, na foto da esquerda, há um jardim onde três mulheres interagem entre si. Todas usam saias compridas 

em tons de roxo e vermelho. Elas estão ao lado de uma estupa, monumento construído sobre os restos mortais 

de uma pessoa importante para o budismo. Tem cerca de dois metros de altura, base quadrada e parte 

superior pontuda e cônica na cor branca. À esquerda da foto está uma construção branca e vermelha onde 

ficam as rodas de oração. No fundo da foto está o templo budista, uma edificação pintada de vermelho, de 

três andares e com detalhes em amarelo.  

Na foto da direita, detalhe de uma estátua de Guru Rinpoche, mestre considerado como segundo buda. É um 

rosto humano, com os olhos bem abertos. As sobrancelhas, o bigode e um fino risco no centro do queixo, são 

azuis. Nas orelhas, grandes brincos dourados com detalhes em verde e vermelho. Na cabeça, há um adorno 

vermelho, amarelo e azul, similar a uma coroa. À direita do rosto aparece o cabo de uma espada, constituído 

de esferas coloridas com rostos desenhados. A estátua está à frente de uma parede laranja com um círculo 

verde.  

No rodapé se lê “Templo Budista em Três Coroas”. “Buddhist temple in Três Coroas”. 
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Estás agora na página cento e sessenta e nove. Sobre um fundo branco, quatro fotos estão dispostas: à 

esquerda há uma foto grande, vertical, e à direita há três fotos menores, horizontais, dispostas uma abaixo da 

outra. Elas retratam as celebrações para Iemanjá. 

Na foto maior, uma estátua da Iemanjá está em cima de um pedestal em tons de azul. A estátua é toda branca, 

tem longos cabelos ondulados e usa um vestido comprido, de mangas longas e largas. Os braços da estátua 

estão estendidos à frente do quadril e ela está com as palmas das mãos voltadas para cima. Em cada mão ela 

tem apoiado um cordão com contas pretas e brancas, e na mão esquerda estão mais alguns cordões, feitos 

com miçangas azuis. O céu atrás da estátua é límpido e azul, e a lua brilha em um círculo branco ao lado direito 

da foto, próxima ao pescoço da estátua. 

A primeira foto menor mostra, flutuando sobre águas escuras e tranquilas, uma oferenda à Iemanjá: é um 

barquinho azul de madeira, com flores azuis, rosas, lilases e amarelas. De um mastro amarelo, no centro do 

barco, partem dois fios com bandeirinhas, presos às laterais do barco. À direita há um muro, de onde pessoas 

observam a oferenda e, ao fundo, uma ponte que atravessa a foto de lado a lado. 

Na foto de baixo o céu está azul, com raras nuvens brancas. À esquerda, um barco de pescador flutua em 

águas tranquilas, e, ao fundo, na linha do horizonte, há dezenas de prédios, em tons de amarelo. À direita, 

depois de uma mureta e à frente de uma vegetação, está uma estátua de Iemanjá, de costas, apoiada sobre 

uma pedra, de frente para o barco que flutua. Ela usa um manto azul, coroa dourada e há flores colocadas sob 

seus pés.  

Na última foto, oito pessoas são vistas de costas, em uma escadaria que desce até águas tranquilas, onde dois 

barcos de pescador flutuam. O céu é azul claro, repleto de nuvens cinza claras. Dentre as pessoas estão quatro 

mulheres e dois homens, em pé. À direita, uma mulher está sentada, com uma criança no colo. Os homens 

usam calças brancas e as mulheres, saias brancas. Dentre as blusas que o grupo usa, há camisetas brancas e 

blusas vermelhas, rosa, verde e bege. 

No rodapé se lê: “Celebração à Iemanjá em porto Alegre e na cidade do Rio Grande”. “Iemanjá celebration in 

Porto Alegre and in the city of Rio Grande”. 
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Bem-vindo à página cento e setenta e um. Uma única foto preenche esta página. 

Na foto, uma piscina tem formato sinuoso, cheio de curvas. Dentro da piscina, atrás está um homem com uma 

criança no colo e à frente, uma mulher com uma menina no colo. Todos sorriem. Cinco cascatas de inox jogam 

jatos d´água dentro da piscina, onde as crianças brincam, colocando as mãos. Atrás da piscina há um jardim 

com árvores e vegetações em tons de amarelo, laranja e verde, e mais ao fundo há uma parede bege com 

detalhes em marrom.  

No rodapé uma tarja preta arredondada tem um filete amarelo ouro na borda onde se lê “Águas - infinita 

horizontalidade”. “Waters – Infinity horizontality”. 
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Estás agora na página cento e setenta e dois. Sobre um fundo preto, cinco fotos estão dispostas: duas 

horizontais, uma acima e outra abaixo. No meio dessas duas fotografias há três fotos menores, dispostas lado 

a lado.  

Na fotografia de cima está a silhueta de uma ponte quase toda preta, que atravessa a imagem na horizontal 

de um lado ao outro da foto. Essa silhueta faz um enorme contraste com o fundo, que exibe um céu em 

degrade do roxo para o branco, à direita, se tornando alaranjado próximo à linha do horizonte. O colorido do 

céu está refletido em águas tranquilas. Na parte inferior da foto, nas águas do rio, está uma proa, exibindo um 

pedaço da bandeira do Brasil, presa a um pequeno mastro, na ponta do barco. 

Na primeira foto pequena, um barco branco passa rápido, deixando rastros na água marrom. O barco vai na 

direção de uma ponte de concreto mais a frente. O céu é límpido e azul. 

Na segunda foto pequena um senhor de barbas brancas é visto da cintura para cima. Usa quepe, casaco azul 

e cachecol marrom claro. Está com o olho esquerdo fechado. À frente do olho direito ele segura um 

equipamento de navegação, parecido com uma pequena luneta. Ao fundo e desfocado, dois barcos navegam 

em águas com ondas pequenas. O céu atrás deles está alaranjado. 

Na última foto pequena um homem de macacão e chapéu azuis segura um binóculo à frente dos olhos. Ele 

está em pé em um barco, que possui bandeirolas coloridas hasteadas em um fio ao lado do mastro principal. 

No fundo da foto, o céu é azul claro com poucas e ralas nuvens brancas. As águas, na parte inferior da 

fotografia, estão tranquilas. À esquerda, dezenas de prédios completam a imagem.  

A foto maior, embaixo, exibe um céu em degrade do azul royal para o azul claro, à direita, se tornando 

alaranjado próximo à linha do horizonte. Contra a luminosidade do sol, a silhueta de uma ponte que vai de um 

lado até o outro da foto. Sobre ela, imagens desfocadas de veículos que passam rápido e, embaixo, as águas 

tranquilas em tons de azul refletem a imagem. 

No rodapé está escrito “Porto Alegre”. 
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Chegaste à página cento e setenta e três. Esta página de fundo branco tem três fotos. Uma na vertical à 

esquerda que ocupa mais da metade da folha e duas menores à direita, em uma coluna. As fotos são do 

Chateau D’Eaux.  A fonte, hoje desativada, foi construída para levar água por gravidade ao reservatório de 

distribuição e regular a pressão da água, é hoje patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e símbolo da cidade 

de Cachoeira do Sul. 

A foto maior está emoldurada por uma janela aberta, com vitral colorido numa bandeira superior em arco. 

Através da janela vê-se o Chateau D’Eaux, a fonte, uma construção redonda de três níveis, tem a cor branca e 

é rodeada de palmeiras altas. A base é de escadarias que dão acesso ao primeiro nível, o mais amplo, rodeado 

de colunas, vazado entre elas e vazio no interior. Ao redor das escadas estão estátuas de ninfas. O segundo 

nível recuado em relação ao primeiro, também rodeado de colunas vazadas entre elas é cercado com um 

guarda corpo margeando a borda do primeiro nível. No mesmo diâmetro do segundo nível, está o terceiro, 

um cilindro fechado e sobre ele uma abóboda e a escultura de Netuno, senhor das ninfas. Ao fundo parte do 

prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. 

A foto superior, à direita da primeira é vertical. Ao crepúsculo alaranjado, ela mostra uma boia de sinalização 

náutica em meio às águas do rio Jacuí. Aves voam ao redor da boia. 

A última foto à direita é horizontal, menor que a superior. Ela mostra no chão, em meio a pedras de calçada, 

areia e folhas marrom e amarelas, uma placa redonda de ferro com a inscrição em francês “Service des Eaux 

– Pont-a-mousson”.   
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Estás na página cento e setenta e quatro. Ela tem fundo preto e uma única foto horizontal faz parte dela.  

Um céu crepuscular com nuvens espessas filtra os últimos raios do sol do dia. Na parte superior da foto as 

cores do céu são lilases e se mesclam ao amarelo até chegar à linha do horizonte onde é quase ocre. À 

esquerda da foto, dentro de um barco, a silhueta de um homem de boné tem a mão esquerda na cintura e a 

direita apoiada em um remo longo, na vertical, com a parte inferior dentro d’agua. As águas tranquilas de um 

rio refletem os poucos raios do sol que ainda brilham e o lilás do céu deixa as águas arroxeadas. Na parte 

inferior da foto se lê: “Uma tarde avistaram um rio. – O Jacuí – disse Marciano. E pela primeira vez Ana viu no 

rosto dele algo que se parecia com um sorriso... Pedrinho estava encantado. Nunca vira um rio tão grande 

como aquele. Era maior, muito maior que a sanga da estância e devia ter peixes enormes.” Erico Verissimo em 

O Tempo e o Vento. No rodapé, “One afternoom they saw a river. -Jacui – said Marciano. And for the first time 

Ana saw on his face something that looked like a smille... Pedrinho was delighted. It never turns into a river as 

big as that. It was bigger, much bigger than the little course of wather of the gaúcho land and should have a 

huge fish.”  
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Estás na página cento e setenta e cinco. Ela tem fundo branco e quatro fotos horizontais de rios e barcos. A 

foto superior é maior e ocupa quase toda a página. Abaixo dela três fotos menores estão lado a lado. 

A foto maior mostra molhes, uma longa e estreita estrutura de pedras que adentra rios e mares para facilitar 

a navegação, e um farol aceso sob um céu crepuscular azul escuro quase noite, conforme se aproxima da linha 

do horizonte nuvens roxas estão em um fundo azul mais claro e se misturam a tons de amarelo e laranja. Os 

molhes adentram o rio em formato curvo para direita e na ponta, o farol cilíndrico com listras vermelhas e 

brancas emite uma luz amarelada. O céu colorido e o farol estão espelhados nas águas calmas do rio. 

As fotos inferiores mostram barcos navegando e atracados contra luz, ao pôr do sol, e escurecidos. A primeira 

é de um barco do tipo escuna, de lado, navegando no rio. Tem a proa afilada e comprida e dois mastros 

decorados. A segunda, de frente, é de dezenas de veleiros lado a lado, atracados em píeres. Eles são barcos 

menores com mastros longos. A última foto é de dezenas pessoas em uma lancha, com dois andares, vista de 

lado.  

No rodapé se lê: “Porto Alegre”. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 

 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 176 

 

 

Estás agora na página cento e setenta e seis. Ela tem fundo branco e seis fotos de pescadores e barcos. À 

esquerda, duas fotos verticais fazem uma coluna e à direita quatro fotos horizontais formam outra coluna.  

A primeira foto vertical é de um detalhe da proa de um barco na água. O casco é branco, tem uma listra 

amarela na parte superior e uma azul na parte inferior parcialmente submersa. No casco está escrito em preto 

“pescador”.  

A segunda foto vertical, abaixo da primeira, é de um rio de águas azuis escuras. No canto superior esquerdo, 

vista de frente, está uma embarcação pequena de pescadores, nas cores azul com listras amarela e vermelha 

no casco.  No canto inferior direito da foto o detalhe da popa de um barco vermelho pequeno com motor, e 

pousada sobre ele uma garça branca e esguia. 

Na coluna da direita as fotos horizontais mostram diferentes pescadores. De cima para baixo a primeira mostra 

um homem na beira do mar, de chapéu e roupa preta segurando sobre o ombro uma rede de pesca dobrada. 

A faixa de areia é larga e o mar está ao longe sob céu azul límpido. A segunda mostra três homens dentro do 

mar, com água pelo peito, lançando uma rede de pesca. Ao fundo, em alto mar, há uma embarcação enorme 

de casco vermelho. A terceira foto é de um homem de blusa vermelha, à beira de uma lagoa, segurando com 

a mão direita cerca de dez peixes pendurados na vertical por um fio e com uma rede sobre o ombro esquerdo. 

A última mostra três barcos na beira de uma lagoa. Uma delas, à esquerda da foto tem duas pessoas dentro, 

à direita duas pessoas estão na água. O céu nublado é matizado de rosa e lilás e reflete nas águas.  
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Estás agora na página cento e setenta e sete. Ela tem fundo preto e três fotos de pescadores e barcos no mar, 

no Rio São Lourenço e na Lagoa Mirim. Uma foto maior horizontal ocupa mais da metade da parte superior da 

página. Abaixo dela outras duas fotos menores. 

A foto maior é de um homem de pé na ponta de um barco em alto mar. Aparece somente metade do barco 

simples de madeira com o convés cheio de peixes.  O homem tem expressão séria e usa macacão azul sobre 

uma blusa cinza de mangas longas. O céu é cinza, carregado de nuvens. A água também acinzentada tem efeito 

borrado. 

Na primeira foto da parte inferior, um homem visto de costas está sentado em um banquinho verde de 

madeira, sobre um deck de madeira a beira do rio, rodeado de redes de pesca. A frente dele, no rio há uma 

embarcação pequena, vermelha e branca atracada paralela ao deck. 

Na segunda foto o detalhe de uma parede com uma pintura colorida de um pescador em um barco branco e 

vermelho nas águas azuis. De cada lado da pintura, uma sereia de cabelos longos pretos, peito nu e cauda 

dourada. Numa placa de concreto sobre o beiral do telhado, acima da pintura se lê: Colônia de Pescadores, 

abaixo e no centro, o número vinte e cinco, e mais abaixo, quatro de dezembro de mil novecentos e vinte e 

um.  

No rodapé se lê: (abaixo) “Pescadores no Rio São Lourenço e na Lagoa Mirim” “Fisherman in river São Lourenço 

and in the Lake Mirim”. 
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Chegaste à página cento e setenta e oito. Ela tem fundo branco e três fotos horizontais. Uma foto maior ocupa 

mais da metade da parte superior da página. Abaixo dela outras duas fotos estão lado a lado. Elas mostram 

quedas d’agua no Rio Grande do Sul. 

A primeira foto e maior é dos Saltos do Yucumán, maior queda d’agua longitudinal do mundo. Nela, um 

paredão de cascatas vai de uma extremidade a outra da foto. A água desce espumosa, com volume e força. A 

frente do paredão uma área menos turbulenta do rio que tem tons esverdeados.  

A primeira a foto da parte inferior mostra a cascata do Caracol na cidade de Canela. Em meio à mata nativa 

densa e verde, o arroio Caracol despenca em queda livre de cento e trinta e um metros por rochas 

basálticas da Formação Serra Geral. A água é esbranquiçada e cai em alto volume. Ao redor da cascata 

pequenas nuvens tomam conta do vale que está logo abaixo da queda. Na segunda e última foto, 

uma cascata mais rala está à direita da foto no paredão escarpado do Cânion do Itaimbezinho.  

No rodapé se lê: “Saltos do Yucumã (maior queda d’agua longitudinal do mundo), Cascata do Caracol 

e Cânion do Itaimbezinho.” “Saltos do Yucumã (the greatest longitudinal watherfall in the world), 

Cascata do Caracol and Cânion do Itaimbezinho.”  
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Chegaste à página cento e setenta e nove. Uma única foto horizontal, delineada de amarelo ouro, está nesta 

página de fundo preto. Ela mostra uma fonte em São Miguel das Missões. 

A Fonte Missioneira que abastecia a redução de São Miguel é vista de perto e de frente. Arabescos que 

adornam dois rostos iguais esculpidos lado a lado. Eles têm cabelos crespos volumosos e curtos. Os olhos são 

grandes e tem expressão séria. O nariz é pequeno e das bocas abertas saem os jatos d’agua cristalina. A fonte 

é esculpida em pedra grês, de cor amarronzada e tem áreas deterioradas com limo verde.  

No rodapé se lê: “Antiga fonte Missioneira nas ruínas de São Miguel”. “Ancient fountain in the São Miguel 

Ruins”.  
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Bem-vindo à página cento e oitenta. Ela tem fundo preto e cinco fotos horizontais dos Molhes da Barra da 

Lagoa dos Patos. Uma foto maior está no centro da página. Duas menores estão acima dela e outras duas 

abaixo. 

Na foto central e maior, um homem é visto da cintura para cima, ergue um peixe em cada uma das mãos, até 

a altura do peito. À direita dele está uma parte de uma grande pedra, com uma placa onde se lê Molhes da 

Barra de Rio Grande. Ao fundo, atrás da grande pedra e parcialmente escondido, nas águas azuis e tranquilas, 

está um enorme navio de carga cor de laranja. 

Nas fotos superiores, à esquerda o sol está na linha do horizonte como uma pequena bola amarela num céu 

cor de laranja. Centralizado na foto e ao longe está uma pequena embarcação nas águas calmas. Na foto à 

direita, o detalhe de um quebra-mar, longa e estreita estrutura de pedras que avança dentro do mar, que 

aparece no lado esquerdo da foto, com pedras enormes e em formato curvo para direita. A água do mar bate 

nas pedras e ocupa a metade direita da foto. 

Nas fotos inferiores, a da esquerda mostra vista de cima, a ponta de um dos quebra-mares chamada cabeço. 

No centro da foto, o cabeço tem o formato arredondado, afunilando em um corredor longo na direção da 

linha do horizonte, com comprimento de cerca de quatro quilômetros, fixo no fundo do mar, em meio à água. 

No cabeço há uma torre cilíndrica branca e em toda a extensão do molhe há trilhos de trem. Na parte superior 

da foto uma área estreita de céu é quase branca. Na última foto, à direita, o detalhe de uma vagoneta, carrinho 

a vela que desliza sobre trilhos. Cerca de cinco pessoas estão sentadas na vagoneta, em torno da vela azul. Ao 

redor do corredor de cimento com os trilhos por onde a vagoneta desliza estão pedras enormes, da altura de 

uma pessoa.  

No rodapé se lê: “Molhes da Barra da Lagoa dos Patos” “Molhes da Barra in Lagoa dos Patos” 
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Chegaste à página cento e oitenta e um. Ela tem fundo branco e seis fotos horizontais que mostram a Lagoa 

dos Patos em várias cidades. Na parte superior da página há duas fotos lado a lado, abaixo delas e ao centro 

da página, três fotos menores uma ao lado da outra. Na parte inferior uma foto maior vai de uma extremidade 

à outra da página. 

A primeira foto superior à esquerda é do Farol de Itapuã. A beira da lagoa, na base de dois morros de vegetação 

densa e verde, a construção é branca, tem um pavimento térreo e a torre cilíndrica onde no topo está a 

lâmpada do farol apagada. A foto da direita é de São Lourenço do Sul. Nela um atracadouro tem um barco 

pequeno e branco na margem esquerda do Rio São Lourenço e na margem direita cerca de quinze barcos, 

lanchas e veleiros estão atracados. 

A primeira foto do centro da página mostra a Praia do Laranjal na cidade de Pelotas. Ela é uma praia de água 

doce, banhada pela Lagoa dos Patos. A água da lagoa de cor verde amarronzada faz uma marola ao chegar à 

praia. À direita da foto há árvores frondosas e na frente delas uma faixa de areia onde estão dezenas de 

pessoas sentadas em pequenos grupos. Na segunda foto, contra a luz e escurecidos, vistos de costas, um casal 

está sentado em um banco à sombra das árvores, de frente para a praia. Na terceira foto, o detalhe da água 

da lagoa que bate com força contra uma pedra. Uma explosão de água acontece jogando-a para cima. 

A última foto, na parte inferior da página, mostra a cidade de São José do Norte à beira da Lagoa dos Patos. 

Uma zona portuária tem casinhas e comércios com as construções coladas umas nas outras, nas cores azul, 

branca, verde claro, branco com janelas azuis onde se lê “Danceteria Ladys” e por último uma maior em verde 

claro com detalhes em verde escuro. Na frente dela está um barco atracado e ao fundo estão duas torres de 

igreja sob o límpido céu azul. 

No rodapé se lê: “Lagoa dos Patos: Farol de Itapuã, São Lourenço do Sul, Praia do Laranjal e São José do Norte”. 

“Lagoa dos Patos: Lighthouse of Itapuã, São Lourenço do Sul, Laranjal beach and São José do Norte”.  
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Estás agora na página cento e oitenta e três. Uma única foto ocupa esta página que tem o fundo de panos 

franzidos nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul, amarelo, verde e vermelho. Sobre eles está uma peça 

de metal, redonda e entalhada em formato de flor. 

No rodapé uma tarja preta em formato arredondado, com um friso amarelo ouro, onde se lê: “Detalhes – 

Segredos e dobras das paisagens” “Details – Secrets and folds from landscapes”. 
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Estás na página cento e oitenta e quatro. Ela tem fundo preto e quatro fotos de salas com janelas abertas. 

Uma foto maior horizontal está na metade superior da página. Na metade inferior há três fotos verticais lado 

a lado. 

Na foto superior a luz de uma janela aberta à esquerda ilumina uma sala com moveis e objetos antigos. No 

centro está uma cadeira de balanço de madeira com o encosto estofado de frente para a janela. Atrás da 

cadeira há uma porta aberta. À esquerda da cadeira, entre a porta e a janela está um aparador de duas portas 

de vidro, sobre ele um abajur e três garrafas de cristal com bebidas. Pendurado na parede, um relógio antigo, 

retangular de madeira e vidro com um pêndulo. 

Abaixo da foto se lê: “Sim, esta luz de ouro novo que agora entra alegre pelas janelas, parece ter a capacidade 

de atravessar as pessoas e as coisas, deixando-as transparentes e vazias de conteúdo dramático.” Erico 

Verissimo em O Tempo e o Vento. 

As fotos inferiores mostram janelas, luzes e sombras. A primeira tem uma janela de pequenos vidros 

quadriculados e, ao lado dela, outra janela em arco com menos da metade do tamanho. Através das duas 

janelas, árvores são vistas do lado de fora. As paredes estão escurecidas contra a luz. A frente da janela maior 

o sol adentra e ilumina o piso de tijoletas quadradas. A segunda foto na rua, a sombra de uma abertura em 

arco com grades de ferro se projeta sobre uma calçada. A grade é vertical, tem arabescos na base e no meio, 

como um portão de duas folhas. No topo do arco a sombra de um lampião. Ao fundo da foto um muro de 

tijolos a vista com cinco arcos lado a lado. 

A terceira foto tem uma janela quadriculada composta de dezesseis vidros.  Árvores e céu azul são vistos 

através da janela. As paredes estão escurecidas contra a luz. A frente da janela o sol adentra e ilumina o piso 

de tábuas de madeira escuras. 

No rodapé se lê: “Yes, this new golden light that now enters cheerfully through the windows seems to have the 

ability to cross people and things, leaving them transparent and empty of dramatic content.”. 
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Estás na página cento e oitenta e cinco. Ela tem fundo preto e quatro fotos de luminárias acesas na rua. Uma 

foto maior horizontal está na metade superior da página. Na metade inferior há três fotos lado a lado. 

Na foto maior e superior está uma luminária de ferro acesa. É noite em meio à densa cerração o que deixa a 

foto com coloração azulada. A luminária tem quatro lados envidraçados sobre uma base de ferro quadrada.  

Atrás árvores, outras luzes e um lago. 

Nas fotos inferiores, a primeira, quadrada, é noite e mostra partes de um poste de luz antigo aceso e à 

esquerda dele uma torre de igreja. O ângulo da foto deixa-os levemente inclinados para esquerda. O poste é 

de ferro preto, tem três arandelas sextavadas envidraçadas com luz amarela, uma no topo e duas mais abaixo 

penduradas em arcos com arabescos, uma de cada lado do poste. Na segunda foto é noite. Detalhe de três 

arandelas pretas acesas, uma distante das outras. Elas têm quatro lados envidraçados e estão em um suporte 

horizontal de ferro com detalhes em arabescos, presos a uma fachada vista parcialmente na lateral direita da 

foto.  No canto esquerdo da foto a lua cheia, branca e brilhante contrasta com o azul escuro do céu noturno. 

Ao fundo um prédio desfocado. Na terceira e última foto ainda é dia. Detalhe de uma luminária sextavada de 

ferro e vidro acesa, em ponta na parte inferior. Ela está pendurada em um arco de pedras que é moldura para 

um portão de ferro. 

 

 

Audiodescritora: Débora Haupt 

Consultora em Audiodescrição e Gestora de Qualidade: Luciane Molina 

 



 

 

 

Audiodescrição Projeto Livro Página 186 

 

 

Bem-vindo à página cento e oitenta e seis. Ela tem o fundo branco e é formada por quatro fotos horizontais. 

Uma maior ocupa mais do que a metade superior da página e outras três abaixo dela, lado a lado. Elas mostram 

fotos de um artesão em couro trabalhando, conhecido como guasqueiro. 

Na foto maior o detalhe de uma peça retangular em couro com três presilhas de cobre nas laterais que 

prendem uma placa prateada central, escrito em dourado “veio d’agua”.  

Nas fotos inferiores, a primeira mostra o detalhe do guasqueiro fazendo uma trama em couro sobre a perna 

direita. Na segunda foto, vista de cima, o guasqueiro aparece de corpo inteiro, sentado em um banco de 

madeira com pelego marrom, tramando o couro na beira de um açude. Ele usa boina azul marinho, camisa 

azul e lenço marinho no pescoço. A bombacha é azul escuro e as botas marrons. No chão a frente dele um 

cepo de lenha e tiras de couro. Na terceira foto o detalhe dos instrumentos de trabalho do guasqueiro. Sobre 

o cepo de madeira estão um alicate, cravadores, um martelo e um relho com o trançado inacabado. Ao redor 

e no chão há tiras de couro desfocadas. 

No rodapé se lê: “Guasqueiro, artesão em couro na cidade de Piatini” “Guasqueiro (leather artisan) in the city 

of Piratini”. 
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Bem-vindo à página cento e oitenta e sete. Ela tem o fundo preto e é formada por três fotos horizontais. Uma 

maior ocupa mais do que a metade superior da página e outras duas abaixo dela, lado a lado. 

Na foto superior, de perfil, um rapaz está cavalgando num cavalo de pelagem marrom escura. Ele usa chapéu, 

camisa bege e lenço vermelho no pescoço. Está de bombacha azul marinho e bota marrom. Atrás dele há 

árvores e um muro de taipa de pedras esbranquiçado e à frente, um gramado verde claro. 

Abaixo da foto se lê: “Ninguém melhor do que ele domava um potro ou manejava o laço.” Erico Verissimo em 

O Tempo e o Vento. 

Nas fotos inferiores, a da esquerda mostra de cima três homens pilchados que conduzem a pé, pelo cabresto, 

três éguas. Três potros andam ao lado de suas mães pelo potreiro.  A foto da direita mostra de longe quatro 

mulheres de costas montadas a cavalo lado a lado. O cavalo da direita tem pelagem branca e os demais são 

marrons escuros. Elas vão em direção a um potreiro cercado de alambrado de madeira branco.  

No rodapé se lê: “No one better than him tamed a foal or handled the bond.”. 
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Chegaste à página cento e oitenta e oito. Ela tem fundo preto e é dividida por duas fotos horizontais com 

detalhes de janelas de casas. 

A foto da parte superior da página é na Cantina Cantibello em Gramado. Uma casa é vista da perspectiva de 

um balcão onde está uma taça de vinho tinto, um moedor de pimenta e uma garrafa de azeite. A casa em 

estilo enxaimel tem caibros de madeira entremeados entre tijolos e oitão de madeira escurecida pelo tempo. 

Um homem está na janela da casa, com o corpo projetado para fora, olhando para a esquerda com uma gaita 

de fole, acordeon, presa ao peito. 

A foto da parte inferior é um detalhe visto de baixo para cima de uma parede e do frontão do telhado de uma 

outra casa de madeira. Na parede de cor vermelho vinho está uma janela amarela com vidros quadriculados 

fechados. No frontão amarelo há uma janela menor, vermelho vinho. 

No rodapé se lê: (Acima) Cantina Cantibello em Gramado”. (Above)“Canteen Cantibello in Gramado”. 
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Chegaste à página cento e oitenta e nove. Ela tem fundo branco e cinco fotos com detalhes de janelas de 

casas. Uma foto vertical ocupa a metade esquerda da página, na metade direita há quatro fotos horizontais 

em uma coluna. 

A primeira e maior foto mostra parte de uma janela verde, contornada de branco, com vidros retangulares em 

uma parede espessa. Acima da janela a parede é cor de rosa. Refletida no vidro da janela está uma igreja bege 

com duas torres altas e janelas ogivais. 

Na coluna da direita as quatro fotos são de janelas de madeira envelhecida, em casas de paredes rústicas. A 

primeira, de cima para baixo tem paredes de tijolos a vista e tampão de madeira escurecido pelo tempo. A 

segunda tem paredes de pedras cinza escuras e janela com tampão preto. A terceira, em estilo enxaimel, tem 

caibros de madeira diagonais entre os tijolos e a janela tem oito vidros quadriculados. Por trás da janela vê-se 

uma cortina branca. A quarta e última tem paredes de pedras avermelhadas e a janela tem tampão 

acinzentado pelo tempo. 

No rodapé se lê: “Estas batidas surdas e o uivo do vento, e o matraquear das vidraças, e o tempo passando...” 

Érico Verissimo em O Tempo e o Vento “These deaf beats and the howling of the wind, and the noisemaker of 

the windows, and the time passing by...” 
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Chegaste ao final desta grandiosa obra, nestas últimas duas páginas há três fotos que preenchem o livro 

aberto. Uma à esquerda de Érico Verissimo e duas à direita horizontais, uma sobre a outra, da vista parcial da 

cidade de Porto Alegre.  

A foto tem o fundo preto. Erico é visto do peito para cima. Ele é um homem de pele branca, calvo, de cabelos 

e sobrancelhas espessas brancas, orelhas grandes, olhos castanhos, nariz largo e boca bem desenhada. Usa 

uma blusa azul petróleo. Olha para frente e está apoiado numa máquina de escrever cinza, com as mãos unidas 

e dedos entrelaçados sob o queixo. 

Acima dele a frase: “Quero só ver onde vai dar tudo isso...” Erico Veríssimo, em O Tempo e o Vento “I just 

want to see what’s going to give all this to...” 

As fotos à direita, são a vista ao longe, a partir do Rio Guaíba, de parte da cidade Porto Alegre. A primeira, de 

cima, a lua está ainda baixa no céu azul claro. Os prédios da cidade têm cor dourada que é refletida nas águas 

arroxeadas do rio. À direita da foto um barco pequeno aparece desfocado. 

A foto de baixo, vista também a partir do Rio Guaíba, tem a mesma parte da cidade de Porto alegre a noite, 

toda iluminada. O céu é azul escuro, a lua está maior e mais alta no céu. As luzes da cidade são refletidas no 

rio escuro criando um contraste entre a luz e a escuridão. 
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