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INTRODUÇÃO: 

Segundo os dados censitários, cerca de 9.722.163 de brasileiros são acometidos com 
perda de audição (IBGE, 2010). Destacamos que, inseridos no segmento de pessoas com 
deficiência auditiva, existe uma parcela de indivíduos cuja principal forma de interação no 
mundo se dá por meio de uma língua visuogestual – a língua de sinais denominada, no Brasil, 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Esta língua foi reconhecida, depois de muitas décadas 
de luta, como forma de expressão e comunicação dos surdos pela Lei 10.436/2002 - a Lei de 
Libras (BRASIL, 2002), porém, este grupo populacional ainda sofre inúmeras barreiras para 
participação em condições de igualdade na vida em sociedade. 

Uma das possíveis barreiras vivenciadas por estas pessoas se referem às barreiras na 
comunicação e na informação, nos diversos meios, como na televisão. Informações sobre 
saúde, cotidiano, atualidades, entretenimento entre outras, dificilmente chegam às pessoas 
surdas porque não foram traduzidas e interpretadas para a língua de sinais. 

Vale destacar que o Brasil, ao ratificar a Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (BRASIL, 2009), se comprometeu em executar inúmeras ações, incluindo a 
promoção da acessibilidade linguística em ambiente televisivo para pessoas surdas.  

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo analisar a acessibilidade 
comunicacional para pessoas surdas no ambiente televisivo. 

METODOLOGIA: 

Trata-se de pesquisa qualitativa realizada na Região Metropolitana de Campinas/SP. 
Participaram da pesquisa profissionais de emissoras de televisão com sede em Campinas, cuja 
área de cobertura inclui esta cidade e outras da região. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, em dias e horários previamente combinados, por meio da plataforma virtual 
Google Meet com seis profissionais de emissoras de televisão e com quatro pessoas surdas 
que moram na Região Metropolitana de Campinas, sendo os participantes escolhidos segundo 
a técnica bola de neve.  

Foram entrevistados jornalistas da EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo de 
Televisão; TVT Sistema THATHI de Comunicação, afiliada da Rede Record; VTV afiliada da 
Rede SBT e TV Câmara Campinas que é uma emissora local pública vinculada à Câmara 
Municipal de Campinas. Não foi possível entrevistar nenhum profissional da Band Campinas, 
afiliada à Rede Bandeirantes de Comunicação porque todos os profissionais abordados e 
convidados se recusaram a participar.  

As entrevistas foram transcritas e posteriormente analisadas segundo pressupostos 
teóricos da análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin. Segundo Minayo (2010), a 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

Análise Temática é realizada a partir da descoberta dos núcleos de sentido presentes em uma 
comunicação, em que os mesmos deverão ser observados quanto à presença ou frequência de 
seus aparecimentos. 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Médicas da UNICAMP (número do CAAE: 48731821.2.0000.5404). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Na visão dos surdos entrevistados, praticamente não há acessibilidade na televisão para 
a pessoa surda e a falta de acesso às informações noticiadas, bem como ao conteúdo de 
entretenimento é uma realidade vivida cotidianamente. Para eles, acessibilidade para pessoas 
surdas é sinônimo de Janela de Libras, o que corrobora com estudo de Xavier et al. (2018) que 
expõe a necessidade da Janela de Libras por ser o recurso mais acessível para o Surdo, 
permitindo a tradução simultânea do português para a língua de sinais. 

O conteúdo veiculado na televisão que os ouvintes têm acesso em tempo oportuno, os 
surdos relatam que só tomam conhecimento a posteriori, por meio de outros meios ou pessoas. 
A TV Cultura foi citada como uma das poucas emissoras, de abrangência nacional, que tem 
Janela de Libras, o que faz com este fato atraia o público surdo, permitindo acesso aos 
conteúdos. 

Os jornalistas das emissoras locais entrevistados reconhecem a ausência da Janela de 
Libras na programação das emissoras onde trabalham e justificam que isso ocorre porque 
representaria um custo elevado para a empresa ou por limitações técnicas. Goerck e Areosa 
(2021) em seus estudos fizeram a mesma constatação e percebeu que investir na 
implementação da Janela de Libras geraria elevados custos com profissionais, tecnologias, 
além da exigência de se repensar as formas e formatos visuais na televisão brasileira, tendo 
em vista a presença permanente da janela na tela. 

Um dos jornalistas entrevistados justificou, de forma equivocada, que em situações “ao 
vivo”, como é o caso dos telejornais, não seria possível a inserção da Janela de Libras, 
demonstrando desconhecimento de uma das possíveis formas de atuação do profissional 
intérprete de Libras. Para viabilizar a Janela de Libras com tradução simultânea é preciso que 
a emissora tenha o profissional, em estúdio, com acesso em tempo real ao programa ao vivo, 
por meio de uma televisão, filmado por uma câmera dotada de um sistema de transmissão que 
redirecione a imagem do intérprete diretamente para o canto inferior da tela onde o telejornal 
está sendo transmitido. Telejornais como da TV Câmara Campinas, uma das emissoras locais 
deste estudo, utilizam este recurso. Esta emissora foi a única que apresentou Janela de Libras 
na maior parte da sua programação. 

Os jornalistas entrevistados também justificam que as emissoras cumprem o que é 
cobrado na legislação. Porém, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência citado por um dos 
jornalistas prevê a Janela de Libras, como observado no Capítulo II, que fala do acesso à 
informação e à comunicação. A sensação que dá é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
não deixa clara a obrigatoriedade da Janela de Libras do mesmo jeito que, por exemplo, a lei 
12.034 /2009 deixa. Esta lei, específica sobre normas para as eleições, prevê que “a 
propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem (sic) Brasileira de Sinais 
- LIBRAS (sic) ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material 
entregue às emissoras.” 

Os jornalistas não percebem que a ausência da Janela de Libras representa barreira 
linguística e comunicacional para as pessoas surdas, pois encaram que o closed caption é um 
recurso que garante acessibilidade a esta população. 
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Contudo, para os surdos o closed caption não representa acessibilidade verdadeira. Isto 
ocorre porque, em parte, a qualidade da legenda, quando existente, não é boa. O trabalho de 
Lima et al. (2017) ressalta que a maior parte das emissoras pesquisadas, possibilita apenas o 
recurso do closed caption para sanar a acessibilidade para os surdos e que a qualidade deste 
recurso não é satisfatória, pois, na maioria das vezes, não apresenta vocabulário adequado da 
língua portuguesa, de modo que nem sempre às informações transcritas são claras. Lima et al. 
(2017) ainda acrescentam que o ideal para a completa compreensão dos surdos seria a 
presença da janela de Libras. 

Alguns dos jornalistas entrevistados reconheceram que o closed caption possui 
limitações e que é preciso investir em tecnologia para que haja qualidade. Além das limitações 
técnicas do closed caption, outra razão para este recurso não garantir acessibilidade é porque 
muitos surdos não têm domínio do português e outros ainda nem foram alfabetizados, como é 
o caso das crianças. 

As barreiras de acessibilidade linguísticas e comunicacionais identificadas neste trabalho 
também foram abordadas na dissertação de mestrado de Reichert (2006). Ele mostrou sua 
perspectiva como pessoa surda relacionada ao ambiente televisivo, afirmando que a 
compreensão de quem assiste aos programas televisivos se dá, no caso do surdo, de forma 
limitada, dificultando a compreensão do que está sendo enunciado. 

Isto significa que a falta de acessibilidade pode gerar tanto um não entendimento, como 
uma compreensão equivocada do conteúdo veiculado, em um claro descumprimento da 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (BRASIL, 
2009) e da Lei Brasileira de Inclusão – Lei 13.146/2015 (BRASIL, 2015), que preveem 
acessibilidade, com Janela de Libras, nos programas de televisão. 

CONCLUSÕES: 

Conclui-se que praticamente não há acessibilidade na televisão para a pessoa surda o 
que gera dificuldade no acesso e na compreensão das informações veiculadas, cotidianamente, 
na televisão. O closed caption apareceu como principal recurso utilizado nas emissoras que 
fizeram parte da pesquisa, porém ele não é considerado pelos surdos como um recurso que, 
de fato, garanta acessibilidade, o que apenas a Janela de Libras conseguiria oferecer por 
permitir a tradução direta da Língua Portuguesa para a Libras. 
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