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Uma reflexão sobre acessibilidade 
 

DEAFNESS, SENSATION AND TELEJOURNALISM 
A reflection on accessibility 
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RESUMO 
Sabendo que o telejornalismo diário tem a função de informar os cidadãos e se encontra 
inserido na cultura oral, as pessoas surdas nem sempre têm acesso ao conteúdo veiculado 
por falta de recursos de acessibilidade, embora exista uma lei que garante o direito de 
informação em igualdade de condições. Assim, o presente artigo apresenta algumas 
particularidades dos indivíduos surdos, relacionando ao conceito de sensação sob a 
perspectiva de Türcke (2010) e Pinto (2009), bem como há uma diferenciação do canal 
acústico com os demais sentidos com base em Plaza (2003). Além disso, a linguagem 
televisiva é caracterizada com auxílio de Eco (1993). São explicitados também os processos 
de codificação e decodificação de mensagens, segundo Hall (2003), e os recursos de 
acessibilidade disponíveis para os telespectadores surdos. 
 
SUMMARY 
Knowing that daily television journalism has the function of informing citizens and is 
inserted in the oral culture, deaf people do not always have access to content conveyed by 
lack of accessibility resources, although there is a law that guarantees the right to 
information on equal terms conditions. In this way, the present article presents some 
particularities of deaf individuals, relating to the concept of sensation from the perspective 
of Türcke (2010) and Pinto (2009), as well as there is a differentiation of the acoustic 
channel with the other senses based on Plaza (2003) . In addition, television language is 
characterized with the help of Eco (1993). The processes of coding and decoding messages 
are also explained, according to Hall (2003), and accessibility features available to deaf 
viewers. 
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Mesmo com o avanço da internet, a televisão ainda é o meio de comunicação mais 

acessado pelos brasileiros, sendo citada por mais de ¾ dos mais de 15 mil entrevistados, 
                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 4 – Estética e estudos da imagem. 
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Jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (2010). carolinafjor@gmail.com.   
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segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia edição 2016 (SECRETARIA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016). De acordo com 

os dados, as pessoas assistem TV todos os dias, por mais de 3h, principalmente no período 

compreendido entre segunda e sexta-feira. Por esse motivo, a televisão sobressai se 

compararmos aos outros veículos de comunicação devido a fatores como alcance e 

gratuidade. 

Contudo, 5,1% da população brasileira que não ouve, por exemplo, nem sempre tem 

acesso ao conteúdo televisivo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010), visto que os recursos de acessibilidade não estão disponíveis a todo 

o momento para o público, e quando estão são fundamentados na lógica de leitor-modelo 

conforme Eco (1983) se refere: em um receptor idealizado. É como se o emissor tivesse 

hipóteses sobre qual é o seu público e suas interpretações baseadas na possibilidade de 

retorno que o próprio autor acredita. No entanto, isso não significa que o telespectador 

exista realmente. 

 

[...] todo programa de TV se define a partir de uma situação de comunicação 
imaginada por um produtor. Em tese, há uma audiência específica para o 
telejornalismo, outra para as novelas, outra para os programas de auditório etc. 
Pode-se dizer, em princípio, que existem vários estilos na linguagem da TV, 
tendo em vista essa variedade de audiências. (PRETI, 1991, p. 232) 

 

Diante disso, se levarmos em conta que todas as pessoas têm direito à informação 

televisiva e que a legenda oculta e a janela de Libras estão previstas na legislação brasileira 

para promover a acessibilidade dos telespectadores surdos, cabe um questionamento: como 

esse público em questão recebe e interpreta as notícias veiculadas em telejornais? Reflito 

sobre essa pergunta pelo fato de existir pessoas surdas analfabetas, que se comunicam pela 

sua primeira língua (a Língua Brasileira de Sinais, a Libras) e/ou que são bilíngues, ou seja, 

que têm conhecimento sobre o idioma oral e de sinais. 

Para tanto, apresento questões sobre os possíveis desafios enfrentados pelo 

telespectador surdo com relação ao acesso à informação em telejornais que estão inseridos 

num contexto de cultura oral, relacionando ao conceito de sensação empregado por Türcke 

(2010) e Pinto (2009). 

 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

A PESSOA SURDA E SUA CULTURA 

 

Definir o que é deficiência não é algo simples, visto que há inúmeras formas de 

compreensão sobre o tema. Nesse sentido, é preciso explicar alguns pontos de vista que 

surgem a partir de modelos que, apesar de terem surgido em épocas distintas, se relacionam 

e, algumas vezes, conflitam entre si. Enfield e Harris (2003) apresentam quatro modelos, 

sendo o primeiro o Modelo Caritativo, que percebe quem tem deficiência como vítima 

digna de ajuda e caridade. O indivíduo é visto como alguém que teve uma vida penosa e 

trágica, precisando de serviços especiais, instituições próprias, entre outros, por ser 

“diferente” dos outros. O Modelo Médico (ou Individual) entende a deficiência como um 

problema que necessita ser tratado. Ou seja, a deficiência é a ausência de algo que precisa 

ser corrigido com a finalidade de normalizar a pessoa. Então, quem tem deficiência precisa 

mudar, enquanto o meio social não assume obrigação sobre qualquer tipo de 

responsabilidade. Vale ressaltar que o segundo modelo possibilitou a elaboração de vários 

projetos de reabilitação, focando na qualidade de vida dessas pessoas. O terceiro modelo é 

o Modelo Social cuja deficiência não é evidenciada pela pessoa, mas na sociedade em que 

ela está inserida, pois a sociedade pode tanto capacitar quanto limitar os indivíduos. Por 

fim, o Modelo Baseado em Direitos, que deriva do Modelo Social. Entretanto, a 

“assistência aqui não é entendida como uma questão de humanidade ou caridade, mas sim 

como o cumprimento de um direito humano básico que todos podem reivindicar.” 

(MAYER, 2012, p.30). 

O quarto modelo apresentado será utilizado como direcionamento conceitual para 

este artigo, já que por meio dele é possível refletir de forma mais crítica acerca da questão 

da surdez, que abrange 5,1% dos brasileiros, sendo 5,3% homens e 4,9% mulheres 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Segundo a 

Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 2006b), a pessoa surda é aquela que possui 

perda total ou parcial da capacidade de perceber os sons através do ouvido. O grau de 

sensibilidade auditiva é medido pelo audiômetro, um aparelho que utiliza o decibel (dB) 

como critério e estabelece que a audição normal é de 0 15 dB. Então, de 16 a 70 dB, o 

indivíduo encontra algumas dificuldades de entender uma conversa alta ou o barulho de 
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tráfego, por exemplo, e pode usar aparelhos auditivos. Já quem tem mais de 70 dB não 

consegue compreender os sons mesmo utilizando aparelhos que amplificam os sons e 

auxiliam no entendimento – o que não significa dizer que não seja possível se expressar 

oralmente. 

Além disso, a surdez pode ser unilateral, ou seja, quando há dificuldade do 

entendimento do som em um ouvido, ou bilateral – quando a surdez se apresenta nos dois 

ouvidos (BRASIL, 2006b). Pode acontecer também de a pessoa adquirir a surdez ao longo 

da vida (tendo adquirido um idioma ou não) ou já nascer surdo. No primeiro caso, o 

indivíduo pode se tornar surdo por utilizar medicamentos inadequados e/ou em quantidade 

exagerada, por meio de acidentes, doenças, idade avançada, traumas acústicos, entre outros.  

Quem nasce surdo, por sua vez, pode ter a causa explicada pelo uso de remédios que 

atingiram a audição do bebê durante o período pré-natal, fatores hereditários e genéticos ou 

por doenças adquiridas pela mãe durante a gravidez, como rubéola, por exemplo. Já no 

período perinatal, a surdez pode surgir do nascimento de uma criança antes ou depois do 

tempo previsto, pois existe a possibilidade da falta de oxigenação no cérebro e/ou algum 

trauma durante o parto. 

Diante dessa breve explicação podemos distinguir os termos deficiência auditiva e 

surdez. Segundo Bisol e Valentini (2011), a pessoa com deficiência auditiva é aquela que 

está inserida na cultura oral (provavelmente por ter adquirido a surdez ao longo da vida e 

saber a Língua Portuguesa e/ou por ter adquirido a Língua Brasileira de Sinais3, Libras, de 

modo tardio), porque tende a pensar que a pessoa surda é aquela que vive na falta de uma 

sonoridade supostamente essencial para a vida em sociedade, situando-se em uma posição 

inferior se comparada com a posição de quem ouve. Há certo incômodo com relação à sua 

perda auditiva e, dependendo do grau da surdez, o indivíduo opta por fazer cirurgias, além 

de utilizar aparelhos que ajudam a perceber os sons.  

 

[...] Para as pessoas ouvintes, o mundo torna-se conhecido através do som. O som 
é um meio confortável e familiar de orientar alguém para o mundo. E a sua perda 
interrompe a maneira que o mundo pode ser conhecido. Estas imagens 
comunicam a crença de que as pessoas surdas não podem ter acesso ao mundo 

                                                           
3 A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a primeira língua das pessoas surdas – como veremos 
posteriormente. 
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porque ele é primariamente conduzido pelo som e especialmente pela palavra 
falada. (PADDEN; HUMPHRIES, 1988, p. 29). 

 

Levando em conta que a cultura, segundo Hall (2003), é composta por instituições 

culturais, representações, significações e sofre influência dos discursos de um grupo, num 

contexto da cultura oral (e dominante), o surdo que não sabe a Língua Portuguesa acaba 

sendo excluído dos processos socioculturais de que poderia fazer parte. Então, esse 

indivíduo é percebido como alguém incapaz, deficiente, entre outros estigmas sociais. 

Já a pessoa surda, para Bisol e Valentini (2011), é aquela que tem orgulho de ter 

surdez, não considera ter deficiência, usa a Libras para se comunicar, valoriza sua história e 

costumes, e tem como objetivo propor uma pedagogia específica com relação ao ensino em 

escolas aos alunos surdos. Por isso, o presente artigo foca nesse público, que possui 

experiências pessoais e socioculturais baseada em um idioma espaço-visual e que explora 

outras maneiras de percepção de mundo. 

Diante dessa lógica de pensamento, podemos afirmar que a cultura pode ser 

considerada híbrida e em constante formação, pois está diretamente relacionada à 

sociedade, em negociação com as pessoas, assim como com as línguas, fatores biológicos, 

históricos etc. O hibridismo, para Hall (2003), é caracterizado como um processo em que a 

pessoa compreende que sua identidade está sempre se reformulando e a sociedade dialoga 

constantemente com culturas distintas.  

Pelo fato de a cultura surda ter uma língua própria que reflete suas experiências 

visuais, possivelmente, provoca processos comunicativos e culturais diferentes dos 

previstos pela cultura ouvinte. Dessa maneira, as culturas surda e oral podem ser 

consideradas híbridas por estarem sempre em negociação e se relacionando. Vale destacar 

que, com o hibridismo, a cultura surda não é formada apenas por pessoas surdas, mas, por 

ouvintes, como familiares, intérpretes, amigos etc. 

 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO DAS PESSOAS SURDAS 

 

Como já foi dito, as pessoas surdas desenvolvem a língua de sinais com base na 

cultura em que vivem, considerando suas experiências visuais. No Brasil, a Língua 
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Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida pelo governo no dia 24 de abril de 2002 

(BRASIL, 2002). Para Quadros (2004), a Libras é uma língua visual-espacial que utiliza as 

mãos e expressões corporais e faciais. Assim como qualquer outro idioma, possui gramática 

própria e variações regionais, como o sinal da cor “verde”, que é feito de um jeito em São 

Paulo e de outro no Rio de Janeiro. Há também mudanças históricas, como na língua oral, 

pois os sinais podem sofrer alterações segundo a geração que os utiliza. 

Segundo Quadros, Pizzio e Rezende (2008), a Libras tende a seguir a ordem “sujeito 

(S) + verbo (V) + objeto (O)”, SVO. Por exemplo: Maria conhecer trabalho, que seria 

“Maria conheceu o trabalho”. Entretanto, há outras ordens, como OVS e OSV cuja 

estrutura “tópico-comentário” se faz presente em diálogos. Essa topicalização tem a 

finalidade de enfatizar determinados elementos, como: Rua buraco (tópico) não enxergar 

(comentário) – “o buraco na rua eu não vi”. 

Vale observar também que a Libras não é a tradução do português oral para os 

movimentos gestuais, apesar de fazer empréstimo de algumas palavras através do alfabeto 

manual (chamado também de datilologia), como a palavra oi (o sinal é feito pelas letras o e 

i). Essa datilologia possui configurações que caracterizam as letras do alfabeto ocidental, 

numerais e pontuações gráficas. Dessa forma, é possível soletrar nomes de lugares, pessoas 

e objetos, por exemplo, que não possuem sinais. 

Tendo isso em conta, podemos perceber que a Libras é como a língua oral, visto que 

possui uma estrutura sintático-semântica complexa, com variações e regras admitidas e 

naturais aos seus usuários. Além disso, assim como há brasileiros que não sabem ler e 

escrever em Língua Portuguesa, há também surdos analfabetos, que, geralmente, se 

comunicam por meio de sinais caseiros e/ou mímicas. Na contramão desse contexto, há 

indivíduos bilíngues, isto é, que adquirem tanto a língua de sinais quanto a língua oral. 

 

A SENSAÇÃO E A SURDEZ 

 

O som para quem escuta consegue ocupar toda a sua consciência – ao contrário de 

quem é surdo, já que possui outra forma de se equilibrar, de se localizar no espaço e de se 

perceber com e no mundo. Por isso, é válido pensar sobre o conceito de sensação, do latim 
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sensatio, empregado por Türcke (2010). De acordo com o autor, desde a Alta Idade Média 

o termo foi se transformando para aquilo que fazem os sentidos, como perceber, sentir. 

Aristóteles, inclusive, já falava sobre o assunto, relacionando-o ao paladar, olfato, visão, 

audição e tato “com um conceito fixo para a percepção sensorial: aisthesis. Ela é a 

‘faculdade de apreender as formas perceptíveis sem a matéria’” (TÜRCKE, 2010, p. 88).  

Assim, a percepção não é algo que acontece de forma passiva e sem razão, é algo 

que envolve os diferentes órgãos sensoriais. Türcke (2010) cita também o conceito de 

sensação segundo o filósofo John Locke. “Em Locke, a sensação significa basicamente a 

excitação dos sentidos: tanto aquela que se dá por meio de estímulos exteriores quanto a 

que circula interiormente pelo organismo.” (TÜRCKE, 2010, p. 100). Nessa perspectiva, as 

ideias são estados mentais não estáticos, que surgem a partir da excitação dos sentidos, não 

sendo possível evitar sentir dúvidas, desejos etc. – diferentemente de sentir o quente, o frio, 

o barulho e o silêncio, por exemplo. Por isso, Locke divide o que é primário (qualidades do 

objeto) do que é secundário (a sensação sobre ele) e sugere que os órgãos sensoriais sejam 

“anulados”, como fechar os olhos para não ver ou tapar os ouvidos para não escutar, a fim 

de nos certificarmos sobre a realidade das características primárias e das características 

subjetivas secundárias. 

Entretanto, segundo Türcke (2010, p. 102), Locke enfrenta o seguinte problema: “a 

sensação sozinha não proporciona nenhuma clareza sobre o que seria a realidade”. Por isso, 

George Berkeley critica e afirma que não podemos separar o primário do secundário, 

porque nenhuma percepção sensorial consegue observar ela mesma, tampouco fazê-la com 

outra. É como se alguém dissesse, por exemplo, que havia um barulho, então, o som foi 

ouvido por alguém. Além disso, o conceito de sensação para Berkeley tem como sinônimo 

algo que chama a atenção.  

Posteriormente, em 1801, Joachim Campe desloca o significado da palavra sensação 

e a resume como sendo “emoção e sentimento (1). Mas também é usado no linguajar 

comum franco-germânico como ‘atenção, movimento, ruído e fermentação’ (2)”. 

(TÜRCKE, 2010, p. 109). O termo sensação também é explicado no campo da semiótica. O 

autor Pinto (2009) esclarece o que é a semiótica como um ponto de vista a respeito do signo 

e seus processos de produção de sentido, que se baseia na lógica triádica de Charles S. 
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Peirce e tem como foco o que vem a ser a produção, percepção, sensação, compreensão, 

entre outros. 

 

A semiótica é, pois, uma doctrina signorum, uma teoria dos signos. O que é um 
signo, senão qualquer objeto que esteja no lugar de (fala de, substitui, representa, 
produz, etc.) outro objeto e, ao fazer isso, elicita um objeto análogo, mas não 
igual, que está no lugar de (fala de, substitui, representa, produz, etc.) aquele 
segundo objeto da mesma maneira que o primeiro objeto o faz? (PINTO, 2009, p. 
4). 

 

Segundo a linha peirceana, o signo (ou o primeiro) é como um sujeito com relação a 

um segundo (objeto) para um terceiro (seu interpretante, isto é, o conteúdo da 

interpretação). Dessa forma, de acordo com Pinto, o signo possui três categorias: 

primeireza ou primeiridade, secundeza ou secundidade e terceireza ou terceiridade. A 

primeireza é a qualidade potencial que detectamos em um objeto fora de nós ou que nós 

atribuímos a tal objeto ou uma ideia de sentimento original, espontâneo. Seria o signo em si 

mesmo, os primeiros sentimentos, sensações, qualidades. A secundeza ou secundidade, por 

sua vez, está relacionada ao momento em que nossos sentidos respondem à primeira 

sensação. Então, ela corresponde a uma experiência que nos faz mudar de ideia no que se 

refere a ela mesma, como a dúvida, a força etc. A secundeza, portanto, está nos domínios 

do “atual”, do visto, do sentido. Por fim, a terceireza ou terceiridade, que se expressa pelo 

próprio pensamento, ao ato de tradução em linguagem. É a mediação entre primeirezas e 

secundezas, interação e produção de sentidos. São terceiros, como podemos exemplificar: o 

conhecer, as leis e os hábitos. 

Diante desses diferentes discursos sobre o termo sensação, podemos refletir sobre os 

cinco sentidos do ser humano (audição, paladar, tato, olfato e visão), que podem se tornar 

canais para que os pensamentos se expressem e gerem significados. Os sinais táteis e os 

auditivos se assemelham por utilizarem a percepção visual para explorar o espaço. Apesar 

disso, há diferenças entre o canal acústico e os demais sentidos, porque estes podem 

escolher a fonte e a informação recebida, ao passo que o canal auditivo é obrigado a 

perceber simultaneamente várias imagens sonoras. “Outra diferença: o canal visual pode 

escolher a sua fonte de informação, o canal auditivo tem mais dificuldade em localizar a 

sua fonte.” (PLAZA, 2003, p. 59) 
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Assim, vale refletir sobre a condição de quem não ouve, ou seja, uma rotina sem o 

som, como o barulho do cachorro latindo, da campainha tocando ou do som de uma 

gargalhada, por exemplo. É importante pensar sobre isso para entender, inicialmente e 

minimamente, a experiência vivida pela pessoa surda, deixando a condição de ouvinte, bem 

como referenciais de mundo resultantes da percepção sonora. 

Nesse contexto, a sensação não é uma regra válida para todos, visto que percebemos 

os objetos, os cheiros, os sons, os gostos, conforme nossas vivências.  

 

O sensível é tudo aquilo que se apreende com os sentidos, mas nós sabemos agora que 
este “com” não é simplesmente instrumental, que o aparelho sensorial não é um 
condutor, que mesmo na periferia a impressão fisiológica se encontra envolvida em 
relações antes consideradas como centrais. (MERLEAU-PONTY, 1994, p.32) 
 

Como nossas sensações estão diretamente ligadas às nossas experiências com e no 

mundo, Türcke (2010) afirma que os jornais pretendem mais criar sensações para o público 

do que apenas apresentar o ocorrido. Dessa forma, fica uma reflexão: como os indivíduos 

surdos utilizam os telejornais para se informar ou “criar sensações”, já que as mensagens 

transmitidas são compostas por emissões verbais, sons e imagens? Será que os recursos de 

acessibilidade conseguem traduzir os discursos, negociando seus sentidos? 

 

LINGUAGEM TELEVISIVA  

 

Segundo Eco (1993), imagens, emissões verbais e sons se transformam em códigos 

(convenções comunicativas) dentro da televisão, dando origem à linguagem televisiva. Por 

isso, esse tipo de linguagem é composto por vários códigos (icônico, linguístico e sonoro) 

que competem e se relacionam para dar corpo ao conteúdo transmitido. Além disso, para 

Eco, há códigos secundários ou subcódigos que agregam novos elementos lexicais ou 

conferem valores conotativos a componentes léxicos já previstos no código, como o uso de 

jargões, expressões faciais e tom de voz que demonstram ironia, questionamento, entre 

outros elementos. 

Nesse sentido, o subcódigo transforma o que é denotativo em conotativo. Então, só 

quem faz parte de certo grupo que possui conhecimento a respeito dos aspectos 
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mencionados nas informações transmitidas consegue entender com facilidade o sentido do 

discurso. Dessa forma, ao produzir uma mensagem, o emissor prevê o contexto em que 

vive o telespectador e seus movimentos interpretativos em função do possível retorno que o 

autor espera. 

A imagem televisiva – somada aos códigos linguístico e sonoro – consegue denotar 

vários sentidos, relacionando com outros significados e ilustrando o vídeo. Apesar de as 

imagens causarem interesse no telespectador, elas não conseguem se sustentar sem o áudio, 

já que o mesmo explica e detalha aspectos como lugar, tempo e contexto. Além do mais, a 

forma e a rapidez com que as imagens são mostradas as tornam vazias e não mostram uma 

informação sólida, podendo ser consideradas pobres em relação ao sentido. 

Levando em conta que a nossa sociedade valoriza a imagem, o telespectador fica 

pressionado a focar no vê e deixa para segundo plano o que ouve. Baitello Jr. (1999) afirma 

que o tempo gasto da visão é mais rápido se compararmos ao tempo da audição. Isto é, 

ouvir pede tempo, porque possibilita o indivíduo a pensar. Por isso, o discurso na televisão 

é marcado por textos simples, redundâncias e formas diretas de interlocução a fim de se 

fazer entender pela maior parte dos telespectadores. 

Nessa linha, vale pensar sobre o processo de codificação e decodificação das 

mensagens veiculadas, porque é um processo que sofre transformações tanto ao entrar 

quanto ao sair da forma discursiva. Pressupondo que o telejornal entende a comunicação 

como um processo dialógico, o telespectador (sozinho) não apenas decodifica e interpreta 

as mensagens, como também as codifica, respondendo ao telejornal. E é justamente a partir 

dessa possível resposta que o telejornal prevê e orienta seus discursos. 

Segundo Hall (2003), decodificar uma mensagem não é, pois, codificar uma nova 

informação de acordo com as expectativas do emissor e apresenta três possíveis tipos de 

recepção, sendo a primeira a Leitura dominante, no qual o telespectador se apossa do 

sentido conotado e transmite a mensagem como foi codificada. Na Leitura negociada, por 

sua vez, a pessoa recebe informações segundo o modo dominante, mas não exclui 

elementos de adaptação e contestação. Por fim, há a Leitura oposicional ou contra-

hegemônica, que diz que o telespectador opera no sentido contraditório ao decodificar o 
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discurso, isto é, ele pode até entender o sentido da mensagem, entretanto utiliza outro 

referencial para a decodificação da mesma. 

Então, o processo de recepção trilha caminhos diversos que não podem ser 

controlados por quem codifica as mensagens, até porque causam sensações distintas em 

quem assiste. Nesse sentido, há falhas (em níveis diferentes) na chegada das mensagens que 

são inerentes ao processo comunicativo. 

Na tentativa de fazer com que a informação televisiva chegue a todas as pessoas, 

sobretudo quem tem algum tipo de deficiência, o Ministério das Comunicações definiu 

alguns recursos de acessibilidade, por meio da Portaria nº 310, no dia 27 de junho de 2006 

(BRASIL, 2006a). 

 

RECURSOS DE ACESSIBILIDADE: CC E JANELA DE LIBRAS 

 

Entre os recursos voltados para os telespectadores surdos estão a legenda oculta ou 

closed caption (CC) e a janela de Libras. A primeira é a transcrição, em Língua Portuguesa, 

de falas, sons e outros ruídos. Sendo assim, o recurso – ativado pela tecla CC do controle 

remoto4, é voltado para quem é oralizado (tem conhecimento sobre a língua oral) e tem 

agilidade para ler. 

Apesar de o Ministério das Comunicações (BRASIL, 2006a) ter aprovado a norma 

em 2006 exigindo duas horas por dia de transcrição de cada emissora, no ano de 2010, 

através da Portaria nº 188 (BRASIL, 2010), foram instituídos outros prazos com o objetivo 

de aumentar o tempo da legenda na programação televisiva de maneira progressiva até 

atingir todo conteúdo, ou seja, 24h. 

De acordo com Araújo (2008, p.4), o modelo de CC adotado pelo Brasil é o 

americano, uma vez que “as legendas são convertidas em códigos eletrônicos e inseridas na 

linha 21 do intervalo vertical em branco do sinal da TV, ou seja, na barra horizontal 

localizada entre as imagens da televisão.”. Nos programas ao vivo, as legendas são 

produzidas, em geral, a partir de um aparelho chamado estenótipo – teclado que possui 24 

teclas que podem ser batidas num tempo simultâneo.  

                                                           
4 O recurso está disponível para aparelhos de TV fabricados depois do ano 2000. 
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Segundo Amaral e Souza (2007), quem opera essa máquina é o estenotipista, um 

profissional que não digita letra por letra (como é feito no teclado convencional). Há a 

digitação de combinações de letras a fim de formar uma palavra. Dito de outra forma: é 

como se o estenótipo adivinhasse qual palavra seria, valendo a fonética similar. Além disso, 

cada pessoa possui seu próprio dicionário e vai acrescentando o banco de dados com o 

passar do tempo.  

Como o programa procura a palavra que se assemelha mais com a combinação de 

letras, pode haver erros. Por isso, é tolerável errar 2% em programas ao vivo 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005), como em telejornais. 

Já em programas gravados não se pode errar. Neste caso, a legenda funciona por meio de 

um software que reconhece vozes a partir de informações pré-estabelecidas e as transcreve. 

Com o auxílio de um editor, as informações podem ser corrigidas e alteradas, visto que há 

barulhos como de buzina, palmas, por exemplo, que o programa não reconhece devido à 

dificuldade de registrar sons que aparecem num mesmo tempo. 

É possível perceber também a rapidez com que as legendas são apresentadas, bem 

como a falta de sincronia e compatibilidade com a locução do que está sendo veiculado. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005) NBR 15290:2005, o CC pode 

atrasar no máximo quatro segundos se o programa for ao vivo. A cor dos caracteres, como a 

amarela, pode também ser um dificultador na hora da leitura, porque nem sempre há a tarja 

por trás das letras, podendo se confundir com uma imagem colorida. Então, o ideal é 

utilizar tarja preta e caracteres de cor branca. 

Para além disso, há os créditos exibidos durante a reportagem (nome do local, do 

repórter etc.) que podem ser escondidos quando a legenda é ativada por uma falta de 

atenção à norma (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005). 

Podemos citar também as legendas abertas, que são “subtítulos” que se referem à 

reportagem que está sendo transmitida ou outra notícia a fim de passar uma ideia de 

atualidade, dinamismo. Nesse contexto, a leitura da legenda oculta poderia causar certa 

confusão para o telespectador surdo. 

O outro recurso de acessibilidade previsto pela legislação brasileira é a janela de 

Libras, um espaço onde o intérprete traduz as informações que estão na Língua Portuguesa 
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para a Libras e, na maioria das vezes, está posicionado no canto inferior da tela. A janela é 

obrigatória apenas em programas de cunho político e demais informativos de utilidade 

pública (BRASIL, 2006a). Para os outros programas, como telejornais, esse recurso é 

opcional (pressupondo que as pessoas surdas sabem ler). 

Como o surgimento do intérprete de Libras se deu na década de 1980 em igrejas, é 

comum ver a presença desse profissional em programas religiosos. Com relação aos demais 

programas ainda há certa resistência na inserção do recurso e quando ele existe, está, 

geralmente, fora das normas. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2005), 

o intérprete deve aparecer na metade da altura da tela da televisão e preencher, pelo menos, 

um quarto da largura, uma vez que é uma língua articulada pelas mãos e evidenciada por 

expressões faciais e corporais. Além disso, a janela não pode prejudicar nem ser 

prejudicada pela legenda oculta. Ainda com o objetivo de facilitar a visualização, as cores 

de pele e roupas do intérprete também são levadas em conta com relação ao contraste com 

o cenário. 

Vale observar que como o intérprete traduz o que está sendo dito em uma língua 

oral para outra gestual, o interpretante, segundo Eco (2007) não só traduz, mas infere sobre 

proposições lógicas com relação ao signo. Então, o interpretante diz algo a mais ou a menos 

sobre o objeto.  

O ato de traduzir, portanto, envolve um processo cognitivo e linguístico baseado em 

intenções comunicativas, uma vez que o tradutor está inserido em um contexto 

sociocultural, além de ter experiências individuais. Por esse motivo, a tradução de um 

discurso não é literal, mas, semelhante. Ou seja, o mediador considera o contexto da 

informação que ele deve traduzir e negocia seu sentido. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Sabendo que para a sociedade brasileira o valor do som é menor que o da imagem, 

com este artigo, somos instigados a refletir sobre as opções de sensorialidades para além do 

que enxergamos e pensar a respeito de mensagens que geram sensações e estímulos 

diferentes de acordo com as vivências de cada um. Como o presente trabalho abordou a 
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condição de quem não ouve, vimos que é algo complexo se compararmos à condição de 

ouvinte, uma vez que a surdez não é uma deficiência sensorial apenas, é outro modo de 

viver por ter outra língua, regras, equilíbrio, crenças e costumes, formando grupos sociais 

distintos em uma mesma sociedade. 

Nesse contexto, se o direito de igualdade a oportunidades de acesso a todas as 

pessoas for abordado em relação aos telejornais brasileiros, devemos pensar a respeito das 

diferenças, já que o telespectador não é um receptor passivo, ele faz parte do processo de 

comunicação e interpreta o discurso de acordo com seus valores socioculturais. Por isso, 

como o telejornal está inserido no contexto da cultura oral, os significados e usos dos 

signos são estabelecidos socialmente, deixando as pessoas surdas, de certa forma, excluídas 

desse processo, porque o recurso de acessibilidade mais usado na programação televisiva é 

a legenda oculta, onde pressupõe que o telespectador domine a Língua Portuguesa e tenha 

agilidade na leitura. 

Com relação ao processo de tradução feito entre as duas línguas em questão, 

podemos observar que mesmo que o intérprete tenha domínio dos dois idiomas, as 

variações linguísticas, culturais e sociais e conhecimento sobre o tema a ser traduzido, a 

forma como ele compreende e percebe o mundo, bem como suas vivências afetam a 

maneira como traduz os discursos – o mesmo argumento vale para a recepção do 

telespectador e suas sensações, visto que são experiências particulares. 

Por isso, a tradução do discurso acústico para o visual inclui, além da interação 

semiótica entre processos de compreensão e produção, conhecimento individual, 

experiências, cultura e expectativas por parte do intérprete e do telespectador o qual ele se 

dirige. A compreensão da legenda oculta também perpassa por questões subjetivas dos 

interlocutores envolvidos e por questões técnicas. Assim, os recursos disponíveis no 

telejornalismo brasileiro foram discutidos no presente trabalho, porque estão relacionados 

aos processos de codificação e decodificação das mensagens, bem como sensações 

baseadas em vivências particulares a fim de levantar novos pontos de vista com relação à 

acessibilidade do telespectador surdo. 
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