
 

 

 

 

 

Marciéli de Moraes Machado 

 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II 

UM NOVO OLHAR:  

A PERCEPÇÃO DA PUBLICIDADE AUDIOVISUAL PELOS SUJEITOS SURDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 



1 

 

Marciéli de Moraes Machado 

 

 

 

 

 

UM NOVO OLHAR:  

A PERCEPÇÃO DA PUBLICIDADE AUDIOVISUAL PELOS SUJEITOS SURDOS 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II (TFG II) 

apresentado ao  Curso de Publicidade e 

Propaganda, Área de Ciências Sociais, do Centro 

Universitário Franciscano - UNIFRA, como pré-

requisito para obtenção do grau de bacharel em 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Ma. Fernanda Sagrilo Andres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2013 

 



2 

 

Marciéli de Moraes Machado 

 

 

 

 

 

 

UM NOVO OLHAR:  

A PERCEPÇÃO DA PUBLICIDADE AUDIOVISUAL PELOS SUJEITOS SURDOS 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação II (TFG II) apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, 

Área de Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano - Unifra como pré-requisito para 

obtenção do grau de bacharel em Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Ma. Fernanda Sagrilo Andres - Orientadora (Unifra) 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Ma. Juliane Marschal Morgenstern (Unifra) 

 

 

__________________________________________________ 

Profa. Dra. Michele Kapp Trevisan (Unifra) 

 

 

 

Aprovado em 27 de junho de 2013. 

 

 

 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Nenhum projeto de pesquisa é feito de forma solitária. Em consequência disso, quero 

registar que este trabalho é resultado de uma união de esforços, sem os quais não seria possível 

concluí-lo.  Então, para cada uma dessas pessoas, eu dedico meu trabalho e deixo meu sincero, 

Muito Obrigada. 

Aos meus pais e a minha irmã, agradeço por estarem sempre comigo, apoiando e 

incentivando as minhas escolhas. Por terem escutado e compreendido minhas ausências neste 

período de pesquisa. Ao meu namorado, Oscar, pela compreensão incondicional e inúmeras 

leituras antes da entrega do TFG. Em especial, a Juliana Gallo, amiga e colega, pelas várias 

discussões sobre nossos projetos e apoio mútuo durante a toda faculdade. 

Agradeço a professora Fernanda Sagrilo Andres, pela orientação, disponibilidade e 

generosidade em compartilhar seu conhecimento. Obrigada por ter acreditado na minha 

proposta, guiando-me nas melhores escolhas para seu desenvolvimento, e também, pela 

paciência e apoio em todos os momentos. À professora de LIBRAS, Juliane Morgenstern, pela 

indicação dos autores que fundamentaram minha pesquisa sobre os surdos, bem como a 

disponibilidade para sanar as dúvidas que surgiram no decorrer do trabalho. E aos professores 

do curso, que fizeram a diferença, tornando a sala de aula, um ambiente de troca mútua e 

respeito.  

Ao professor de LIBRAS, Willian, pelo auxílio no contato com os surdos que 

participaram da entrevista, bem como a Karina, pela disponibilidade em mediar este estudo. Da 

mesma forma, agradeço a todos os entrevistados por confiarem na minha pesquisa e por 

concederem informações tão relevantes. Ao mesmo tempo, agradeço por serem solícitos e 

compreensíveis na disponibilidade para a realização das entrevistas. Sem vocês, este trabalho 

não seria concluído. 

Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nenhuma opinião, verdadeira ou falsa, mas 

contrária à opinião dominante e geral, 

estabeleceu-se no mundo instantaneamente e 

com base numa demonstração lúcida e 

palpável, mas à força de repetições e, 

portanto, de hábito”.                                                                                                                                                                  

Leopardi 

 



5 

 

RESUMO 

 

Este trabalho propõe-se a descobrir como os anúncios publicitários audiovisuais, que são 

destinados à comunicação de massa, têm sido recebidos pelo público surdo santa-mariense, já 

que essas produções nem sempre utilizam a sua língua, a de sinais. A partir da realização de 

entrevistas em profundidade com seis sujeitos surdos, nas quais são apresentados cinco 

anúncios audiovisuais com diferentes elementos de comunicação (o intérprete de LIBRAS na 

janela lateral do televisor; a LIBRAS no contexto narrativo; somente com locução e sem 

LIBRAS; com o emprego de caracteres, e com trilha sonora), identifica-se as percepções desses 

indivíduos em relação aos anúncios, bem como as formas de linguagens publicitárias mais 

eficazes para a comunicação com o grupo surdo. Dessa forma, conclui-se que os surdos têm 

interesse pela publicidade audiovisual, mas encontram dificuldade para entender seu conteúdo 

quando não tem acesso a LIBRAS, caracteres ou legenda. 

Palavras-chave: anúncios publicitários audiovisuais; LIBRAS; percepção; sujeito surdo. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work purposes to discover how the audiovisual advertisements, which are meant 

for mass communication, have been received by the deaf people from Santa Maria, since these 

productions do not usually use the sign language. From the realization of in-depth interviews 

with six deaf people, in which are presented five audiovisual advertisements with different 

communication elements (the LIBRAS interpreter on the television side window; LIBRAS in 

the narrative context; only with voice and without LIBRAS; with characters insertion and 

soundtrack), the perception of these people, regarding the advertisement, are identified, as well 

as the more effective forms of the publicity language to communicate with deaf people. 

Therefore, it was concluded that deaf people are interested in audiovisual advertising, but find 

it difficult to understand its content when there is no accessibility to LIBRAS, characters or 

subtitle. 

Keywords: audiovisual advertisements; LIBRAS; perception; deaf person. 
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação é um elemento fundamental para a sobrevivência do homem em 

sociedade. Ela possibilita aos sujeitos compreender e compartilhar desejos e necessidades. 

Sant’Anna, Júnior e Garcia (2009) afirmam que a comunicação consiste na troca de 

informações e, para que esse processo obtenha êxito, os envolvidos precisam ter condições de 

interpretá-las. Dessa forma, existem grupos que possuem diferenças linguísticas e culturais que 

influenciam na comunicação, tal como os sujeitos surdos. 

Segundo Barreiros (2003, p. 2), “a surdez é a perda, maior ou menor, da percepção 

normal dos sons”, o que poderia comprometer a comunicação dos indivíduos surdos, se tratando 

de produtos que empregam áudio, como os produzidos para a televisão. No entanto, para Skliar 

(2010), a comunicação dos surdos acontece de um modo diferente, no qual produção e recepção 

são visuogestuais, não ocorrendo perdas ou incapacidade por parte de tais sujeitos, já que a sua 

comunicação é através da língua de sinais.  

As diferentes abordagens acerca da surdez demonstram o quanto essa temática provoca 

divergências, visto que existem pesquisadores que apresentam os surdos considerando apenas 

o aspecto clínico da surdez. Outros, todavia, concentram os estudos nas características culturais 

que envolvem os surdos e constituem a abordagem sócio antropológica, que se tornou o alicerce 

para o desenvolvimento desta pesquisa. A partir dessas considerações, tanto Barreiros (2003) 

quanto Skliar (2010) corroboram afirmando que a comunicação pode apresentar empecilhos se 

os sujeitos surdos, ou ouvintes, não forem compreendidos pelos demais.  

Nota-se que, atualmente na mídia, há uma tentativa de aproximação e reconhecimento 

da comunidade surda, contudo, essa representação ainda está associada somente à perspectiva 

biológica da surdez, pois a perda auditiva é vista como uma barreira comunicacional. Dessa 

forma, na maioria das vezes, os surdos são apresentados nos meios de comunicação, do mesmo 

modo que os portadores de deficiências físicas, como cadeirantes, deficientes visuais e mentais, 

mesmo que a surdez não impossibilite o surdo de se comunicar ou realizar qualquer atividade.  

Assim, percebe-se que os surdos ganharam evidência nas telenovelas da década de 1980, 

como é o caso de Sol de Verão (1983) e Sexo dos Anjos (1989). Em Sol de Verão, o personagem 

Abel perde a audição quando criança e utiliza a língua de sinais como forma de comunicação. 
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Outros personagens também empregam os sinais, mas no decorrer da narrativa, Abel começa 

uma terapia para desenvolver a fala e termina a telenovela oralizando1.  

Na novela Sexo dos Anjos, Tomás é um papel secundário e a língua de sinais é usada 

por poucos personagens. Cabe ressaltar que, até então, não havia o reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS2) como língua oficial dos surdos no Brasil, fato que aconteceu 

somente em 2002 com a aprovação da Lei 10.4363. Recentemente, a telenovela Cama de Gato 

(2009) abordou a surdez através do personagem Tarcísio, que perde a audição e, em razão disso, 

começa a utilizar o aparelho auditivo. Nessa ocasião, a LIBRAS é utilizada apenas em uma 

cena.  

Além das telenovelas, os surdos ainda são apresentado nos intervalos comerciais da 

televisão. Um reflexo da aproximação entre as produções audiovisuais e os surdos são os 

anúncios publicitários audiovisuais: RBS TV: Facilitar a comunicação das pessoas com o seu 

mundo (2007), Casas Bahia: Tipos de Pais (2007) e Vivo Torpedo SMS: Ela quer ser intérprete 

de LIBRAS (2010). Nesses anúncios, a LIBRAS e os sujeitos surdos integram o contexto 

narrativo como forma de respeitar as diferenças e proporcionar aos espectadores a identificação 

com a comunidade surda. Destaca-se, também, que a classificação indicativa de obras de 

audiovisuais destinadas à televisão possui a tradução simultânea em LIBRAS em várias 

emissoras. 

Thoma (2010, p. 132) afirma que “a forma como os surdos são retratados na mídia 

ocorre de forma não linear, como um processo descontínuo, com idas e vindas, avanços e 

retrocessos”. Assim, pode-se entender que o processo de representação dos surdos no contexto 

televisivo ocorre de maneira inconstante, já que há algumas décadas eles eram retratados com 

frequência, mas hoje, as produções encontram-se escassas. Da mesma forma, observa-se que a 

                                                           
1 Oralização é um treinamento, com orientação de fonoaudiólogos, para que uma pessoa surda possa reproduzir os 

sons vocais da língua oral. Essa prática é realizada juntamente com a prática de leitura labial (GESSER, 2009, p. 

22). 
2 LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – Destaca-se que a língua de sinais, ao contrário do que muitos pensam, 

não é universal e os sinais também sofrem variações regionais de uma localidade para outra. Nos Estados Unidos, 

é usada a Língua Americana de Sinais (LAS), no Japão, a Língua Japonesa de Sinais (LJS) e no Brasil, a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), mesmo assim, dentro de cada território apresenta modificações, que podem ocorrer 

tanto nos Estados quanto nas regiões, já que ela mescla e incorpora outras relações culturais e assim adquire novas 

variações. Pode-se dizer que a língua de sinais adquire novos “sotaques” a partir do local em que é encontrada 

(GESSER, 2009). 
3 Lei Nº 10.436, Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais 

- LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único: Entende-se como Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil.  
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interpretação que os surdos têm dos anúncios audiovisuais não recebe atenção suficiente, pois 

o uso de sua língua ainda é esporádico. 

Conforme dados do último Censo Demográfico, realizado em 2010, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que existem aproximadamente 10 milhões 

de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva4 no país. A partir de tal fato, torna-se 

necessário compreender como essas pessoas relacionam-se com a comunicação, mais 

especificamente com anúncios publicitários audiovisuais, uma vez que os recursos5 que 

proporcionam o conhecimento do público surdo sobre conteúdo transmitido são pouco 

utilizados na televisão. Por outro lado, a mídia tem importante papel na consolidação de 

julgamentos sociais. 

 

A mídia, principal formadora de opiniões em nosso tempo, é também uma das 

principais responsáveis pela imagem social que temos sobre determinados grupos ou 

sujeitos. Por meio dela, as representações são produzidas e reproduzidas de acordo 

com os interesses de quem está no comando, dos pertencentes às categorias 

privilegiadas quando pensamos em relações binárias – nesse caso, os ouvintes 

(THOMA, 2010, p. 127). 

 

Como expõe Thoma, a comunidade surda não pode ser desconsiderada em favor do 

restante da população e a mídia deve ter consciência de sua responsabilidade perante a 

sociedade como formadora de concepções. Os surdos estão expostos aos anúncios publicitários 

audiovisuais constantemente, já que os aparelhos televisores estão presentes em mais de 98% 

das residências brasileiras. Entretanto, nota-se que essas produções nem sempre demonstram a 

devida preocupação com o entendimento do grupo surdo, já que a maioria prioriza o uso da 

narração oral, em detrimento da LIBRAS ou do uso de caracteres de texto para comunicação 

das mensagens.  

Nos raros anúncios que empregam a língua de sinais, a LIBRAS aparece em um pequeno 

quadro no canto do televisor, desconsiderando que os surdos precisam visualizar os sinais para 

interpretar seu significado. De forma ampla, percebe-se que a língua materna da comunidade 

surda raramente é apresentada com a importância que necessita. O que reforça a necessidade 

de um estudo que traga a percepção dos anúncios publicitários audiovisuais com esse público. 

                                                           
4 Segundo Gesser (2009) o termo “surdo” dá conta dos aspectos políticos, linguísticos e socioculturais que envolve 

a surdez; por isso, os surdos o preferem em detrimento dos termos ‘deficientes auditivos’ e ‘surdos-mudos’ que 

são carregados de preconceitos. Além disso, entende-se que os deficientes auditivos não aceitam a surdez e 

procuram tratamentos, como por exemplo, a oralização. No caso do grupo do surdo, esses sujeitos aceitam a surdez 

e não a veem como uma perda, consequentemente a LIBRAS é a sua língua. 
5 Os caracteres de texto, o intérprete de LIBRAS e o Closed Caption (legenda oculta) são os recursos disponíveis 

para promover ao acesso dos surdos ao conteúdo audiovisual. 
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Com isso, torna-se necessário entender como a televisão, um veículo de massa, 

comunica-se com os surdos que se encontram imersos nessa massa constituída majoritariamente 

por ouvintes. A partir dessas considerações, a questão problema desta pesquisa funda-se nos 

sujeitos surdos e os produtos midiáticos de televisão, ou seja: como o público surdo santa-

mariense recebe a publicidade audiovisual? 

Desse modo, busca-se compreender de que maneira os sujeitos surdos percebem os 

anúncios publicitários audiovisuais. Considerando-se este objetivo geral, foram traçados os 

seguintes objetivos específicos: (1) pesquisar políticas que assegurem a inclusão dos sujeitos 

surdos na comunicação televisiva; (2) realizar estudo de percepção midiática com os sujeitos 

surdos; e, por fim, (3) discutir as formas de linguagem publicitárias em audiovisuais mais 

eficazes para o público surdo.  

Este trabalho justifica-se no meio acadêmico devido à insuficiência de pesquisas que 

abordem a temática dos sujeitos surdos em seu relacionamento com os meios de comunicação. 

Neste caso, a televisão e os anúncios publicitários audiovisuais. Logo, torna-se necessário 

compreender o entendimento dos surdos em relação ao conteúdo publicitário, já que essas 

produções fazem parte do cotidiano de todos. 

Para a sociedade, esta pesquisa propõe-se a trazer as percepções de uma parcela 

significativa da população brasileira, que ainda encontra-se desconhecida pela maioria, pois 

traz para um estudo acadêmico o conhecimento dos surdos sobre a publicidade audiovisual. 

Dessa forma, os surdos, enquanto receptores da publicidade audiovisual, têm seus anseios 

considerados. 

No âmbito social, sabe-se que a publicidade tem suas responsabilidades. Como 

resultado, torna-se fundamental perceber até que ponto o anúncio audiovisual consegue 

comunicar-se com todos os públicos, uma vez que, utilizando um veículo de massa, como a 

televisão, deveria cumprir esse objetivo. Além disso, ao não apresentar a língua dos surdos, 

poderia prejudicar a compreensão desses sujeitos. Assim, um estudo aprofundado das relações 

que os surdos estabelecem com a publicidade audiovisual mostra-se preciso, considerando que 

os anúncios publicitários não demonstram a devida atenção com o público pesquisado. 

A motivação pessoal na escolha do tema deve-se ao fato da pesquisadora possuir contato 

com a surdez, através do convívio com um surdo, o que permitiu conhecer as dificuldades 

enfrentadas por este grupo, que vão desde a simples comunicação com os ouvintes, até o 

preconceito. Em adição, durante o aprendizado da LIBRAS, na disciplina ofertada pelo curso 

de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano, despertaram-se vários 

questionamentos relativos aos anúncios publicitários audiovisuais e os surdos, uma vez que 
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pode-se compreender a importância da língua de sinais para a comunicação com os surdos e 

observar que a publicidade deveria considerar as diferenças linguísticas dos surdos. 

A partir dessas inquietações, desenvolve-se este estudo para apreender como os surdos 

interpretam, reagem e o que pensam sobre os anúncios publicitários audiovisuais, pois são 

expostos a eles diariamente por intermédio da televisão e da internet. Nas próximas páginas 

encontram-se o referencial teórico e metodológico empregados para fundamentar esta pesquisa. 

No capítulo I – “LIBRAS: que língua é essa?” – Apresenta-se a importância da língua de sinais, 

os aspectos culturais da comunidade surda, bem como uma reflexão sobre as mudanças 

necessárias na relação entre surdos e ouvintes; No capítulo II – “Linguagem audiovisual para 

quem?” – aborda-se o caráter comercial da televisão, e também seu papel social, uma vez que 

a programação atinge diversos públicos, inclusive o surdo. Dessa forma, as políticas públicas 

de acessibilidade são destacadas para compreender as ações feitas pelo governo e seu reflexo 

nas produções audiovisuais existentes; No capítulo III – “Percurso Metodológico” – expõe-se 

as bases teórico-metodológicas da pesquisa, a qual envolve entrevistas em profundidade com 

sujeitos surdos, definição dos audiovisuais e corpus analisado; E, por fim, revela-se o capítulo 

IV – “Análise: os surdos e a publicidade audiovisual” – referente às considerações a respeito 

dos relatos obtidos através das entrevistas para compreender a situação dos surdos na 

comunicação televisiva e sua relação com a publicidade audiovisual, para, posteriormente, 

apresentar os elementos de comunicação mais eficazes para o atendimento do público surdo. 
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1 LIBRAS: QUE LÍNGUA É ESSA?6 
 

Em 2013, completaram-se onze anos da aprovação da Lei de LIBRAS, que reconhece 

legalmente a língua de sinais como forma de expressão e comunicação dos surdos e a torna 

oficial no Brasil. Desse modo, a LIBRAS compõe a cultura e vida desses sujeitos. Como 

consequência, este capítulo apresenta a surdez através de um prisma sócio antropológico, 

trazido pelos autores Carlos Skliar (2010), Audrei Gesser (2009), Karin Strobel (2008), entre 

outros, que defendem a valorização da LIBRAS, da cultura surda e uma imagem da surdez 

distante da deficiência, representada como uma diferença linguística e cultural. Assim, torna-

se necessário entender a riqueza da língua de sinais, e também dos aspectos culturais da 

comunidade surda para que o preconceito seja vencido. Além disso, existem milhares de surdos 

espalhados pelo país e o desconhecimento de sua língua materna constitui uma barreira 

comunicacional entre surdos e ouvintes. 

 

 

1.1 A LÍNGUA DOS SURDOS 

  

A LIBRAS constitui-se como qualquer outra língua, pois estabelece um significado 

comum para os sinais que são usados pelos surdos na comunicação. Gesser (2009, p. 21) afirma 

que a língua de sinais difere da mímica e dos gestos porque “a pantomima quer fazer com que 

você veja o ‘objeto’, enquanto o sinal quer que você veja o símbolo convencionado a esse 

objeto”. Em outras palavras, na língua utilizada pelo grupo surdo cada sinal tem um significado 

próprio para expressão e transmissão das mensagens. Sob o mesmo ponto de vista, Gesser 

apresenta novas perspectivas sobre a LIBRAS: 

 
A língua de sinais tem todas as características de qualquer língua humana natural. É 

necessário que nós indivíduos de uma cultural oral, entendamos que o canal 

comunicativo diferente (visual- gestual) que o surdo usa para a comunicação não anula 

a existência de uma língua tão natural, complexa e genuína como é a língua de sinais 

(GESSER, 2009, p. 22). 

 

 Observa-se que a principal dificuldade enfrentada pela língua de sinais é sua aceitação 

enquanto língua, episódio que pode ser comprovado historicamente. Os surdos foram privados 

de se comunicarem por meio dos sinais durante séculos, pois os internatos destinados a sua 

                                                           
6 Refere-se ao livro: LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 

realidade surda, Audrei Gesser (2009). 
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educação proibiam o uso da língua de sinais. Assim, a metodologia de ensino designada aos 

surdos era a mesma das escolas ouvintes, sendo que tal fato levou a LIBRAS a desenvolver-se 

clandestinamente, no intervalo entre aulas (GESSER, 2009). 

Com isso, nota-se que os surdos aprendem a sinalizar através da interação com outros 

sujeitos surdos, da mesma forma que o ouvinte aprende a falar ouvindo os pais comunicarem-

se oralmente. Por outro lado, a língua de sinais apresenta estrutura e regras gramaticais próprias, 

que acompanharam a evolução social dos surdos e se aperfeiçoaram ao longo dos séculos. A 

importância da LIBRAS para a comunidade surda pode ser ilustrada, como bem propõe Skliar: 

  
[...]os surdos criaram, desenvolveram e transmitiram, de geração em geração, uma 

língua, cuja modalidade de recepção e produção é visuogestual. Muitos supõem que 

essa modalidade linguística nasceu porque a deficiência auditiva impede os surdos de 

acenderem à oralidade. Assim, a língua de sinais deixa de ser vista como um processo 

e como um produto construído histórica e socialmente pelas comunidades surdas 

(SKLIAR, 2010, p. 24). 

 

 Em suma, compreende-se que a língua de sinais foi vista por muito tempo como um 

produto da deficiência, isto é, existiria porque os surdos não falam. Todavia, com o passar dos 

anos, a LIBRAS adquiriu reconhecimento como integrante de uma metodologia de ensino 

apropriada para os surdos. Skliar (2003, p. 165) afirma que “para a educação especial, por 

exemplo, a língua de sinais dos surdos é e foi um problema, quando na verdade o que é 

problemático deve ser o discurso hegemônico que circula em torno da oralidade”, sendo assim, 

o fato do grupo surdo ser minoritário dificulta a concretização da língua de sinais como uma 

língua de todos. Nesse sentido, Lodi e Moura (2006) chamam a atenção para a mobilização dos 

sujeitos ouvintes. 

 
Há necessidade de que movimentos sejam realizados para que uma real transformação 

dos sujeitos possa ser empreendida, principalmente no que se refere ao 

reconhecimento da Libras em seu valor social, pois se este processo não for realizado, 

aos surdos, cabe apenas, a submissão ao português (LODI; MOURA, 2006, p. 01). 

 

É possível perceber que a língua de sinais não encontra total aceitação na sociedade, 

ficando restrita ao grupo surdo, familiares e amigos mais próximos. Episódio que ressalta a 

necessidade de mudanças na forma de ver a LIBRAS. Assim, somente a valorização da língua 

de sinais fará com que os ouvintes a compreendam como uma diferença linguística e não quanto 

a um resultado da deficiência.  

Entende-se que a língua de sinais está associada à perda da audição, circunstância que 

se deve a população conhecer a língua como oral-auditiva e, para o surdo, a fala acontece 

através da língua de sinais. Os surdos escolhem a LIBRAS por identificação e sentimento de 

pertença ao grupo, para eles, a língua oral não tem sentido. Segundo Gesser (2009) outro 
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estereótipo que envolve a aprendizagem desses sujeitos é relacionado à escrita. Para os surdos, 

as palavras são como símbolos abstratos e sua realidade fônica não é familiar. Tais episódios, 

provocam na comunidade surda o medo de errar, já que prevalece na educação o “escrever 

como se fala”. Para tal comunidade, a fala é distinta da língua oral, já que a língua de sinais tem 

estrutura gramatical diferente da língua portuguesa. 

Em suma, observa-se que a educação das comunidades surdas apresenta um modelo 

bilíngue. Nesse sentido, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS 

(2013) afirma que o ensino proposto aos surdos deve ser realizado 

 
[...] em Escolas Bilíngües para Surdos, desde a mais tenra idade. Estas escolas 

propiciarão às crianças surdas condições para adquirir e desenvolver a LIBRAS, corno 

primeira língua, e para aprender a Língua Portuguesa (e/ou outras línguas de 

modalidades oral-auditiva e gestual-visual), como segunda língua. 

  

Assim, o ensino dos surdos deve priorizar o aprendizado da língua de sinais para que a 

partir dela, compreendam a língua escrita. Cale destacar que a origem das escolas para surdos 

no país deu-se ainda no período imperial. 

De acordo com Skliar (2010), no Brasil, a primeira escola para surdos surgiu em 1855, 

quando Dom Pedro II trouxe ao país o francês Ernest Huet com o objetivo de criar a instituição, 

embora não existam motivos oficiais que justifiquem a iniciativa do imperador de instalar a 

escola no território nacional. A partir de então, funda-se o Instituto Nacional de Educação de 

Surdo (INES), em 1857, no Rio de Janeiro, onde se localiza até hoje, sendo referência na 

educação de surdos. Em contraste, a profissionalização dos intérpretes da língua de sinais ainda 

está em processo de reconhecimento, mesmo com sua importância para a comunicação entre 

ouvintes e surdos. 

A legitimação da língua conferiu aos surdos uma espécie de libertação e distanciamento 

dos moldes e representações até então exclusivamente clínicas da surdez. Apesar da LIBRAS 

estar na vida dos surdos a muito tempo, sua legalização no país é nova (GESSER, 2009). De 

fato, a língua de sinais vem conquistando espaço na sociedade, mesmo que através de Leis. Por 

conseguinte, entende-se que o reconhecimento da LIBRAS foi uma conquista importante, pois 

resgatou a língua de sinais da “clandestinidade”. Dessa forma, Strobel (2008) ressalta o valor 

da língua de sinais para a cultura surda. 

   
A língua de sinais é uma das principais marcas da identidade de um povo surdo, pois 

é uma das peculiaridades da cultura surda, é uma forma de comunicação que capta as 

experiências visuais dos sujeitos surdos, sendo que é esta língua que vai levar o surdo 

a transmitir e proporcionar-lhe a aquisição de conhecimento universal (STROBEL, 

2008b, p.42-43). 
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 A autora reflete ainda que o importante para o povo surdo “é o pertencimento ao grupo 

usando a língua de sinais e cultura surda que ajudam a definir as suas identidades surdas” 

(STROBEL, 2008a, p. 24). Em razão disso, torna-se necessário reconhecer a LIBRAS não 

somente no “papel”, mas que a sociedade adote-a como outra língua e não a veja como uma 

barreira. Ressalta-se também, que vários esforços têm sido feitos para a aceitação da LIBRAS 

enquanto língua, como a inclusão na grade curricular das instituições de ensino superior. 

Mesmo que sua obrigatoriedade esteja limitada aos cursos de magistério, licenciatura, 

fonoaudiologia e Educação Especial, sem dúvida, já demonstra um progresso no cenário atual. 

Para Gesser (2009), é importante compreender que a língua de sinais não se opõe a 

língua oral, pois são modalidades diferentes de expressão. A LIBRAS, porém, ainda sofre com 

o preconceito, que não a permite adquirir a devida credibilidade junto à sociedade. Ainda de 

acordo com Gesser (2009), é necessário que a LIBRAS obtenha visibilidade, para que todos se 

habituem aos sinais e, assim, possam vê-los fora do viés da “anormalidade”. Desse modo, 

conhecer os aspectos que compõem a cultura surda torna-se uma forma de compreender o 

universo dos sujeitos surdos e assim percebê-los com o olhar de diferença cultural, não de 

preconceito e exclusão. 

 

 

1.2 CARACTERÍTICAS FORMADORAS DA CULTURA SURDA 

 

   As comunidades surdas conservam características próprias que as distinguem das 

demais. Esses grupos foram construídos através das experiências compartilhadas pelos surdos 

ao longo de sua história. Strobel (2008b, p.13) afirma que: 

  
o povo surdo consiste em sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas que 

estão ligados por uma origem, por um código ético de formação visual, independente 

do grau de evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e 

quaisquer outros laços. 

 

Assim, entende-se que os surdos dividem uma identidade cultural em comum, formada 

pelas opressões e perseguições sofridas. A proibição da língua de sinais, a defesa da oralidade, 

os castigos, os preconceitos e as representações destinadas aos surdos fizeram com que esses 

sujeitos desenvolvessem códigos comuns e experiências semelhantes que os identificam como 

grupo e, ao mesmo tempo, defendessem sua cultura da supremacia ouvinte.  

Os ouvintes veem a surdez a partir de suas experiências, entendendo-a como uma 

incapacidade e uma falta, o que acaba transferindo aos surdos sentimentos que eles 
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desconhecem como a autopiedade, já que para um ouvinte é impossível imaginar a vida sem os 

sons. Skliar (2003, p. 162) afirma que “para a maioria dos ouvintes a surdez representa uma 

perda de comunicação, um protótipo de auto-exclusão, solidão, silêncio, obscuridade e 

isolamento”, entretanto, os surdos não possuem dificuldades para conviver com os ouvintes, 

desde que a LIBRAS seja o acesso de comunicação entre eles.  

Da mesma forma, a sociedade ouvintista7 exige que os surdos olhem-se como ouvintes, 

o que não é possível, já que existem diferenças linguísticas e culturais que os separam. Nessa 

direção, tal expectativa delegou à comunidade surda a imagem de deficiência conhecida 

atualmente, sendo a causadora de tanto sofrimento e exclusão enfrentados pelos surdos, como 

pode ser observado através da história da comunidade surda. 

A história do grupo surdo é cercada por equívocos e injustiças. A defesa do modelo 

ouvintista fez com os surdos fossem classificados como um grupo incapaz de conviver no meio 

social. Assim, no final do século XVIII prevalecia o discurso da medicina higienista, no qual a 

surdez é vista como uma doença. Cenário que torna-se visível a partir deste trecho retirado do 

discurso biomédico em defesa da educação oral para os surdos oferecido por Grémion (1991) 

citado por Lulkin (2010, p. 33). 

 
Todo mundo sabe que os surdos são seres inferiores sob todos os aspectos: só os 

profissionais da filantropia declaram que eles são homens como os outros. Pois o 

surdo, é semelhante (...) ao homem sem palavra dos tempos pré-históricos, mais para 

trás ainda já que ele não escuta, passa entre seus semelhantes (...) sem escutá-los, sem 

compreendê-los: tudo que é humano lhe permanece estranho.  

 

Com essa afirmação, o autor demostra quão severa a comunidade ouvinte tornou-se na 

sua relação com os surdos em defesa de uma chamada “normalidade”. Outra passagem histórica 

que mostra a repressão que o grupo surdo enfrentou e merece evidência é o Congresso de Milão, 

realizado em 1880. Nesse evento, dedicado a definir a educação dos surdos, houve a proibição 

do uso da língua de sinais em escolas. Conforme demonstram as atas do Congresso, Grémion 

(1991) citado por Lulkin (2010, p. 37) diz que: 

 
  

                                                           
7 O ouvintismo deriva de uma proximidade particular que se dá entre ouvintes e surdos, na qual o ouvinte sempre 

está em posição de superioridade. Uma segunda ideia é a de que não se pode entender o ouvintismo sem que este 

seja entendido como uma configuração do poder ouvinte. Em sua forma oposicional ao surdo, o ouvinte estabelece 

uma relação de poder, de dominação em graus variados, em que predomina a hegemonia por meio do discurso e 

do saber. Academicamente esta palavra – ouvintismo – designa o estudo do ponto de vista da deficiência, da 

clinicalização e da necessidade de normalização. 

A construção ouvintista nunca está longe daquilo que a ideia de ouvinte significa: uma noção que identifica a “nós 

ouvintes” em contraste com “aqueles surdos” (PERLIN, 2010, p. 59) 
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Considerando a incontestável superioridade da palavra sobre os signos para devolver 

o surdo à sociedade e para dar-lhe um melhor conhecimento da língua, declara que o 

método oral deve ser preferido ao da mímica para educação e instrução dos surdos-

mudos.  

 

É possível observar que houve a negação da identidade surda, bem como de sua língua 

até mesmo dentro das escolas. Após o Congresso de Milão, os professores surdos foram 

demitidos, os alunos obrigados a sentar sobre as mãos e punidos fisicamente caso fossem vistos 

comunicando-se por meio de sinais.  

No entanto, a perseguição à comunidade surda não se restringiu somente as escolas, em 

discurso ao Congresso norte-americano, um professor de fisiologia vocal da época, chamado 

Bell (1883), comunicou aos presentes uma ameaça vinda dos sujeitos surdos, tratava-se de um 

alerta em relação a uma tendência perigosa  

  

dos surdos-mudos a se casarem entre si. Nesse discurso, sugeriu a proibição dos 

casamentos entre surdos, a partir da intuição de que esse amor nefasto poderia 

acarretar a triste e inadmissível consequência da criação de uma raça específica de 

surdos (BELL, citado por SKLIAR, 2003, p. 184).  

 

 Nota-se que o desconhecimento ouvinte em relação à cultura surda e as representações 

designadas a tais sujeitos originaram uma imagem associada à incapacidade. Strobel (2008b, p. 

32) assegura que “a sociedade sempre se preocupou em ‘cuidar’ do sujeito surdo, desde os 

séculos passados até os dias atuais; com esta representação paternalista o sujeito surdo era 

identificado na sociedade como um ser que necessita de cuidados.”  

Para Woodward (1997) citado por Skliar (2003, p. 70), a representação “é entendida 

como as práticas de significação e sistemas simbólicos por meio dos quais se reproduzem 

significados que nos posicionam como sujeitos”. Nesse sentido, observa-se que historicamente, 

os surdos foram significados a partir de uma visão ouvinte que os submeteu aos seus costumes 

e valores. Contudo, o cenário gradativamente mudou e as escolas passaram a priorizar a 

LIBRAS para o ensino dos surdos. 

Segundo Lulkin (2010), as primeiras produções acadêmicas mostram que a França foi 

o berço da educação para surdos no Ocidente, na metade do século XVIII. A partir disso, a 

língua de sinais torna-se reconhecida como integrante de uma metodologia central de ensino 

mais adequada para educação do grupo surdo e, assim, surgem escolas nos Estados Unidos e 

na Europa. Esses ambientes cultivavam o uso de recursos visuais como alicerce para a formação 

dos surdos. 

Os surdos têm características culturais próprias que marcam seu jeito de ver, sentir e se 

relacionar com o mundo. A cultura do povo surdo é visual, ela traduz o mundo de forma visual 
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(QUADROS, 2002, p. 10), o que justifica a valorização da LIBRAS e dos elementos visuais 

para o aprendizado.  

Strobel (2008a, p. 24) afirma que “a cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender 

o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo habitável ajustando-os com as suas percepções 

visuais, que contribuem para a distinção das identidades surdas e das almas das comunidades 

surdas”. Entende-se que os surdos adaptaram-se aos costumes ouvintes, no entanto não 

perderam sua identidade na conquista de seu espaço.  

No país, a primeira escola destinada aos surdos, que utilizava recursos visuais foi criada 

em 1855 (LULKIN, 2010). Entretanto, somente a partir dos anos 90, no Brasil, iniciaram-se 

estudos mais aprofundados que pretendem esclarecer as características particulares da 

comunidade surda, tendo como um dos principais pesquisadores Carlos Skliar, que colaborou 

com o desenvolvimento dos “Estudos Surdos em Educação”8. Em relação a seus projetos, o 

pesquisador explica que 

 
[...] são conduzidos para uma diversidade de focos: identidades surdas, histórias e 

desencontros dos discursos hegemônicos sobre surdez, ruptura entre educação de 

surdos e a educação especial, práticas discursivas e dispositivos pedagógicos na 

relação entre educação e trabalho, artes, culturas surdas, relações entre Estudos surdos 

e estudos de gênero, o currículo como território de colonização dos ouvintes sobre os 

surdos, os novos paradigmas da escolarização, o processo de formação de novas 

comunidades surdas, etc (SKLIAR, 2010, p. 6). 

 

Logo, tal campo de estudos procura estabelecer um novo olhar sobre a surdez, obtido 

através de um contexto histórico e social, não somente pelo diagnóstico clínico desta surdez. 

Entretanto, apesar dessas mudanças, o autor ressalta que há necessidade de uma transformação 

nos estereótipos que cercam a surdez, no qual existe uma série de significados designados aos 

surdos, como surdos-mudos, deficientes auditivos, outros deficientes, educação especial, 

reeducação, normalização9, integração. Entende-se assim, que os estereótipos convencionados 

a respeito dos surdos precisam ser desconsiderados para que possam surgir novas formas de vê-

los e compreender a identidade da comunidade surda. Skliar (2003) defende que é necessário 

mudar as representações que rodeiam as diferenças, conforme destaca: 

 

                                                           
8 Os Estudos Surdos se constituem enquanto um programa de pesquisa em educação, pelo qual as identidades, as 

línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas surdas são focalizadas e 

entendidas a partir da diferença, a partir de seu reconhecimento político (SKLIAR, 2010, p. 5). 
9 A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da 

diferença. Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em relação 

ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas 

as características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma 

negativa. A identidade normal é natural, desejável e única (SILVA (2000) citado por SKLIAR, 2003, p. 188). 
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O mundo do politicamente correto é um mundo onde seria melhor não nomear o negro 

como negro, não chamar o deficiente de deficiente, onde não seria melhor chamar o 

índio de índio. É o mundo do eufemismo, do travestismo discursivo. Não nomeá-los, 

não dizê-los, não chama-los, mas manter intactas as representações sobre eles, os 

olhares em torno deles (SKLIAR, 2003, p. 80). 

 

Dessa forma, observa-se que a aceitação das diferenças sociais mantem-se 

superficialmente, já que a forma de ver a alteridade do índio, do deficiente, do negro, ou do 

surdo, permanecem as mesmas. Conforme o autor, o discurso do politicamente correto está 

somente nas aparências, uma vez que o outro não pode mudar sua diferença. Partindo desse 

pressuposto, observa-se que a chamada “normalidade” se mantem priorizada. Os surdos ainda 

sofrem com o discurso defendido pela maioria, no qual a fala e a audição são vistas como 

elementos essenciais para que a comunicação aconteça. Assim, qualquer indivíduo que não se 

enquadre no padrão é considerado um “deficiente”.  

Segundo Skliar (2010, p. 7), “existe a negação ou correção da comunidade surda, da 

língua de sinais, das identidades surdas e das experiências visuais que determinam o conjunto 

de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos”. Com isso, percebe-se 

que a aceitação do surdo muitas vezes está associada ao politicamente correto. Desconsidera-

se que esse grupo de sujeitos possui características próprias que abrangem muito mais que a 

perda auditiva, eles compartilham experiências semelhantes e têm a sua língua própria, a 

LIBRAS, na qual recepção e produção são visuogestuais, possibilitando a comunicação com 

qualquer outro indivíduo. 

Gesser (2009, p. 10) entende que “a língua de sinais é natural, pois evoluiu como parte 

de um grupo cultural, o povo surdo”; em outra palavras, a LIBRAS desenvolveu-se com os 

surdos através das proibições, dos castigos, do ensino errôneo dado a eles. Como resultado, a 

comunidade surda uniu-se permitindo a transmissão da sua cultura ao longo dos anos. Para 

Strobel (2008b, p. 142) a união do grupo surdo é vista como “a defesa e a forma de preservação 

dos seus direitos e, em respeito às formas de vida de cada um, os alunos surdos iam em busca 

do prazer da companhia dos outros surdos em um local escondido”, buscando uns nos outros a 

identificação que não encontravam no “mundo ouvinte”. Assim, desenvolveram uma língua e 

cultura própria que garantiu a libertação de um modelo de vida ouvintista. 

Finalmente, se faz necessário reconhecer as experiências visuais, os costumes e valores 

que formam a cultura surda. Além disso, o reconhecimento da língua de sinais como a língua 

que os surdos falam torna-se indispensável nos dias de hoje para a consolidação de seus direitos, 

principalmente quando se fala em comunicação audiovisual. 
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2 LINGUAGEM AUDIOVISUAL PARA QUEM? 

 

 

Atualmente, a comunicação audiovisual faz parte da vida das pessoas. Foi por 

intermédio da televisão que o acesso a esse gênero de informação se popularizou. Tendo em 

vista que os canais de televisão atingem todos os públicos, torna-se essencial refletir sobre a 

função que as produções audiovisuais têm no entorno social. Neste capítulo, discute-se a 

evolução da linguagem audiovisual, as características da televisão brasileira, a influência 

publicitária na programação e os cenários comunicacionais que estão surgindo. Além disso, 

apresentam-se os elementos que compõe os anúncios publicitários audiovisuais, para apresentar 

as políticas públicas que procuram estimular a acessibilidade dos surdos ao conteúdo 

audiovisual, oferecendo recursos que proporcionem seu entendimento às informações. 

 

 

2.1 COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL 

 

A busca pela imagem audiovisual é antiga. Vários autores falam dessa busca que existia 

antes mesmo de conhecermos o cinema (ROSSINI, 2007, p. 165). No entanto, foi através dele 

que o gênero audiovisual materializou-se, e assim nasceu a imagem em movimento que se vê 

hoje no cinema, televisão e internet. Dessa forma, pode-se dizer que o cinema habituou os 

espectadores à imagem audiovisual, cuja existência faz parte do cotidiano de todos. 

 As primeiras exposições cinematográficas aconteceram no século XIX e ainda não 

tinham áudio, sendo apenas visuais. Conforme Machado (1997), a tecnologia existente na época 

não permitia a utilização do som, assim, compreende-se que as tecnologias foram se 

aprimorando com o passar dos anos, até que a linguagem cinematográfica chegasse ao estágio 

atual, no qual imagem e som unem-se na tela. Vale ressaltar que essas evoluções só foram 

possíveis graças ao conhecimento de outras áreas. 

Segundo Rossini (2007), o cinema aproximou-se de diversas formas de arte para 

constituir-se, e transferiu para si linguagens de outros campos. Observam-se nele, traços da 

pintura nas noções de enquadramento, do teatro, as origens da encenação, além dos figurinos, 

cenários, entre outros.  E a partir disso, articulações dos planos, movimentos de câmera que, 

aliados às linguagens anteriores, originaram a chamada linguagem audiovisual de cinema, uma 

imagem sonora e em movimento. 
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Entende-se por linguagem cinematográfica os termos técnicos usados pelos que 

trabalham em cinema e TV, de forma que possam obter uma uniformidade de comunicação 

(RODRIGUES, 2002, p. 25). Conforme o autor, a linguagem cinematográfica ou audiovisual é 

formada por recursos como planos, montagem, produção, edição, trilha sonora, entre outros, 

que são responsáveis pela maneira com a qual a história é apresentada aos espectadores. 

Da mesma forma, nota-se que a televisão traz para sua concepção diversas 

características da linguagem cinematográfica, porém, com inovações. Como apresenta Rossini, 

 
a tecnologia da televisão também nasceu no século XIX, mas só vai ser implementada 

no século XX, ganhando impulso após a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do 

cinema, que imprime a imagem de uma só vez numa película, por processo 

fotoquímico, na tevê, a imagem é a tradução de um campo visual para sinais de energia 

elétrica [...] A imagem televisiva é transmitida por ondas eletromagnéticas e 

decodificadas por um aparelho receptor, na casa do espectador (ROSSINI, 2007, p. 

170-171). 

 

 Observa-se que a imagem cinematográfica estava impressa na película, sendo projetada 

em grandes ambientes escuros para várias pessoas. Diferentemente disso, a imagem televisiva 

renovava-se, pois até meados dos anos 70 a programação era feita ao vivo e oferecia o privilégio 

de levar as imagens até a casa do espectador. Partindo do pressuposto que televisão e cinema 

utilizam a mesma linguagem para transmissão de suas mensagens, Rossini (2007) garante que 

a linguagem audiovisual independe do meio  

 
como imagem em movimento e sonorizada, e que precisa, ao longo do seu processo 

de produção, ser editada e finalizada. Isso porque, em termos de enquadramento, 

movimentos de câmeras, edição ou montagem, o processo final, mesmo feito em 

equipamentos diferentes, busca o mesmo resultado final: organizar o discurso 

imagético audiovisual (ROSSINI 2007, p. 173). 

 

Nesse sentido, Rodríguez (2006, p. 27) a define como “o conjunto das formas de 

organização artificial da imagem e do som que utilizamos para transmitir ideias ou sensações, 

ajustando-nos à capacidade humana de percebê-las e compreendê-las”. Em síntese, os autores 

caracterizam a linguagem audiovisual como a maneira em que o discurso está organizado para 

obter sentido ao espectador. 

Logo, a televisão tem sido, há várias décadas, o principal meio de comunicação 

audiovisual destinado à massa. Ela oferece acesso à informação, entretenimento e notícias. No 

entanto, sua existência não é um processo tão simples quanto parece, pois as emissoras 

televisivas precisam manter-se em funcionamento e, é nesse aspecto que a influência da 

publicidade mostra-se mais relevante. 

O processo comunicacional da televisão envolve mais que a troca de informações entre 

emissora e indivíduos, inclui os interesses da primeira, de seus anunciantes e a busca por 
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resultados que compensem o investimento financeiro de ambos. Pode-se afirmar que as 

emissoras televisivas organizam-se como uma empresa qualquer, um exemplo são as 

propagandas que fazem de si. No intervalo comercial tornam-se visíveis os anúncios feitos para 

divulgar as novelas, jornais e demais programas veiculados nas mesmas. Sendo assim, o 

processo comunicativo televisual compreende 

 

a comunicação humana mediada pela mídia televisão. Trata-se de um processo 

bastante complexo que comporta instâncias de produção e recepção com os 

respectivos sujeitos envolvidos e os entornos amplos e restritos que as informam; os 

meios técnicos de produção, circulação e consumo de suas mensagens; as próprias 

mensagens – os produtos televisivos; e um emaranhado de linguagens sonoras e 

visuais que, inter-relacionadas, as expressam (DUARTE, 2004, p. 12).  

  

A televisão no Brasil foi inaugurada no dia 18 de setembro de 1950, em estúdios situados 

na cidade de São Paulo, através da iniciativa do jornalista Assis Chateaubriand, que fundou a 

extinta TV Tupi. Inicialmente, sujeitou-se a influência do rádio, principal meio de comunicação 

na época, usando seus moldes de programação como referência. Segundo Mattos (2002), a 

televisão utilizou-se da estrutura, formato de programação, bem como dos profissionais 

técnicos e artistas do rádio. Por outro lado, a comunicação televisiva surge dependente das 

verbas publicitárias para custear suas produções.  

Nesse sentido, Castro (2007, p. 117) ressalta que “uma das peculiaridades da televisão 

brasileira, sobretudo a comercial, é a atenção que ela confere ao caráter promocional de suas 

produções”, a programação de TV objetiva promover os produtos da emissora para atrair 

investimentos e público.  

Se de início “o consumo da televisão ficou restrito a poucos brasileiros, hoje, cinquenta 

anos depois, ele é partilhado praticamente por toda a população, representando, a opção da 

grande maioria, de entretenimento, informação e cultura” (DUARTE, 2004, p. 16). A televisão 

se consolidou como a principal fonte para o acesso aos acontecimentos do mundo.  Assim, a 

sociedade vê nela uma possibilidade de alcançar a realidade. Sobre o mesmo assunto, Duarte 

(2004) afirma que: 

 

Existe todo um processo estratégico de compatibilização entre a grade de 

programação e o público a que se destina um programa e a publicidade que o 

subvenciona. Embora as emissoras procurem ser assistidas pelo maior número 

possível de telespectadores, elas têm compromisso com as empresas que compram 

seus intervalos comerciais (DUARTE, 2004, p. 47). 

 

A influência da publicidade na estrutura televisiva torna-se visível, uma vez que a 

sobrevivência de um canal está na venda do espaço comercial. Segundo Mattos (2002, p. 70), 

“a televisão se transformou no meio favorito das agências de publicidade do Brasil, devido ao 
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grande potencial de audiência que atinge tanto a população alfabetizada como analfabeta”. Da 

mesma forma, Castro (2007) reflete sobre a relação entre as atividades televisual e publicitária:  

 
A aproximação com a televisão, seja como dispositivo do qual a publicidade é 

veiculada, seja como empresa que vende espaços de patrocínio, publicidade e 

propaganda para se manter no ar, seja ainda como empresa que divulga seus próprios 

produtos, reforça a relação de dependência mútua: a televisão não sobrevive sem a 

publicidade, e esta, por sua vez necessita da televisão para conseguir atingir um 

contingente maior de público (CASTRO, 2007, p. 119). 

 

Portanto, a programação televisiva exerce impacto perante o grande público e 

consequentemente, atrai os investimentos publicitários. Logo, televisão e publicidade se 

retroalimentam, a TV mantem-se como o principal meio de comunicação de massa e tem na 

publicidade a sua fonte de renda. Outro fator que favorece a publicidade audiovisual é seu alto 

nível de penetração conquistado pela busca de identificação com o público que comunica. No 

entanto, a hegemonia da televisão aberta tem sido ameaçada, não somente pelas novas mídias, 

como a internet, mas também pelo desdobramento no próprio meio televisivo. 

 Nos últimos anos, a televisão aberta tem perdido espaço para a TV a cabo, cuja 

manutenção independe somente das verbas publicitárias. Os canais pagos possuem assinantes 

que contribuem mensalmente para ter acesso aos programas. Conforme Cappo (2006, p. 64), 

“nos últimos vinte anos mais ou menos, a transmissão a cabo começou a se firmar como uma 

fonte de programação em competição direta com a televisão transmitida por ondas de rádio”, 

assim, a televisão a cabo aposta em uma segmentação do mercado, concentrada na população 

com maior poder aquisitivo, que, em sua maioria, encontra-se saturada das propagandas. Com 

isso, os canais fechados oferecem uma programação diferenciada e direcionada ao público-alvo 

dos anunciantes. Em contrapartida, existem anunciantes que apostam na comunicação de 

impacto oferecida pela TV aberta, que, apesar de massiva, procura adaptar-se às transformações 

da sociedade. 

  A tentativa de identificação com diversos grupos pode ser observada com a entrada da 

chamada “nova Classe C10” no mercado de trabalho e de consumo. Quando os 40 milhões de 

brasileiros passaram a ter maior renda e consequentemente, acesso aos novos produtos e 

informação, houve uma correria no meio televisivo para compreender a nova configuração 

social, bem como conhecer os hábitos da classe em ascensão. Martín-Barbero (2001, p. 308) 

afirma que “o que estaria em jogo é o ‘drama do reconhecimento’ metáfora que podemos 

utilizar para alguns sinais de identidade dessa nova parcela da população que demanda por 

                                                           
10 Em 2011 cerca de 40 milhões de pessoas, juntaram-se à classe média no Brasil (LOPES; MUNGIOLI, 2012, p. 

129) 



25 

 

reconhecimento tanto simbólico, isto é, midiático quanto real”. Desse modo, a nova classe C 

precisava sentir-se parte da programação oferecida, para que as emissoras obtenham retorno em 

audiência.  

  Tal episódio corrobora a tentativa da televisão de acompanhar as mudanças sociais, no 

entanto, tal fato acontece parcialmente, já que a comunidade surda também corresponde a 

milhares de pessoas e, alterações para que o público surdo reconheça-se na televisão são pouco 

encontradas. Conforme Duarte (2004, p. 40) “a televisão quer e precisa ser assistida, isto é, 

conquistar e manter sua audiência, pois depende dela sua sobrevivência enquanto mídia. A 

função primeira de seus atos comunicativos é corresponder a esse interesse”. Logo, o pouco 

uso da língua do grupo pesquisado na programação televisiva poderia afastar uma parcela 

significativa da população.  

  Thoma (2010, p. 128) argumenta que a mídia “alimenta, cria e fortalece a suposta 

inferioridade dos surdos em relação aos ouvintes”. Ainda segundo a autora somente a união dos 

esforços em que a mídia aparece com grande força e poder será capaz de construir uma 

sociedade igualitária. Para ela, é preciso respeitar as potencialidades dos sujeitos surdos e 

também seus direitos linguísticos, como a utilização e valorização da LIBRAS na televisão. 

Essa visibilidade poderia ser alcançada com o apoio da publicidade audiovisual, já que aplica 

grande parte do seu capital na televisão. 

  Assim, apresentam-se os dados referentes ao investimento publicitário em televisão no 

ano de 2011, conforme dados do IBOPE, citados por Lopes e Mungioli (2012, p. 141). 

 
O total do investimento publicitário nas mídias alcançou 88,3 bilhões de reais, um 

aumento de 15,3% em relação a 2010. Esse dado contraria as discussões sobre a queda 

nos índices de audiência da televisão. Desse total, 53% foram para a tv aberta, ficando 

em segundo lugar o jornal impresso, com 20% das receitas. Pela primeira vez a TV 

paga aparece em terceiro lugar, com 8%. 

 

É possível perceber que a TV aberta é o meio que mais recebe receitas oriundas da 

publicidade, devido ao retorno que possibilita. Barreto (2004, p. 18) sustenta que a “televisão 

não encontra obstáculos em um país repleto de analfabetos. A evolução tecnológica leva o sinal 

de TV a todas as regiões e, os financiamentos em longo prazo possibilitam às camadas sociais 

menos favorecidas a compra de um aparelho”. Partindo desse pressuposto, a comunicação 

televisual é feita para atingir a massa, ou seja, ricos e pobres, homens e mulheres, crianças e 

adultos moradores do país inteiro. Dessa forma, a televisão deveria promover o entendimento 

do conteúdo que transmite, para que, assim, a maioria da população possa interpretá-lo 

corretamente, no entanto, nota-se que ela incorpora lentamente os recursos que facilitam a 

compreensão dos surdos nas produções audiovisuais.  
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2.2 ANÚNCIO PUBLICITÁRIO AUDIOVISUAL 

 

O anúncio publicitário audiovisual é um dos melhores caminhos para fazer parte do 

universo televisivo, que reúne publicidade para ver e ouvir. Segundo Ribeiro (2008, p. 3), a 

“imagem, som e discurso são alguns dos componentes das narrativas televisivas, e é a junção 

destes componentes e o modo como são entrelaçadas, que produzem um determinado sentido.” 

Isto é, o anúncio audiovisual utiliza recursos visuais e sonoros para que o discurso publicitário 

adquira significado para o espectador.  

Segundo Bertomeu (2010), os anúncios audiovisuais são destinados aos meios de 

comunicação de massa, principalmente a televisão e sua criação é feita por publicitários para 

divulgar marcas, produtos e serviços. O processo de criação envolve todos os departamentos de 

uma agência de publicidade. Cabe ao atendimento elaborar o briefing11, ao planejamento definir 

os rumos da campanha, a mídia escolhe os meios de veiculação, bem como horários, 

frequências e emissoras adequados aos objetivos dos clientes. O departamento de criação 

(redator e diretor de arte) cria o roteiro audiovisual e, posteriormente, o anúncio é submetido à 

aprovação do cliente. O anúncio publicitário audiovisual utiliza recursos semelhantes aos do 

filme cinematográfico. 

 

A produção de filmes publicitários é muito semelhante à produção de um longa-

metragem, visto que os profissionais que criam para o cinema também desenvolvem 

atividades para o mercado publicitário [...] Desta forma, utilizaremos as definições e 

os conceitos do processo criativo de filmes publicitários, já que é uma produção 

específica que faz parte do portfólio de um enorme número de cineastas no Brasil e 

no mundo (BERTOMEU, 2010, p. 107). 

 

Portanto, a linguagem utilizada nos filmes de televisivos, publicitários ou 

cinematográficos é semelhante, pois os recursos empregados nas produções audiovisuais são 

os mesmos. Pizzoti (2003) citador por Bertomeu (2010, p. 107) ressalta que “o roteiro é um 

texto ou script de um programa ou filme que contém a descrição detalhada de cenas, cenários 

e diálogos”. Quando o roteiro é elaborado pela agência de publicidade, denomina-se literário e, 

quando desenvolvido pela produtora, chama-se técnico. 

                                                           
11 Nesse processo, a criação é sempre referenciada ao briefing inicial, que direciona os roteiros, sua aprovação, 

as interpretações visuais dos storyboards e todas as decisões que possam surgir. O briefing norteia todo o 

processo, delimitando todas as equipes. Restringe todas as construções subsequentes, pois aponta claramente 

qual o efeito de sentido que busca gerar na mente do público receptor (BERTOMEU, 2010, p. 99). 
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O princípio para construir o roteiro são as informações contidas no briefing. Bertomeu 

(2010, p. 105) afirma que “os bons briefings são imprescindíveis para a criação de uma peça 

publicitária capaz de gerar no público receptor um grau altamente satisfatório de receptividade 

na percepção”, assim, entende-se que o briefing é o guia para desenvolvimento do roteiro. 

Conforme o autor, “um roteiro tem por objetivo contar uma história que apresenta cenas e 

imagens dispostas numa sequência específica” (BERTOMEU, 2010, p. 107). O roteiro 

apresenta uma história aos espectadores de acordo com os interesses dos clientes. Nele é 

desenvolvida a narrativa, na qual o produto será apresentado aos espectadores.  

Segundo Ribeiro (2008, p. 9), a narrativa audiovisual “é construída na perspectiva do 

leitor-espectador, e é constituída por um grupo de elementos significantes que, se arrumados de 

forma estratégica, produzem determinados efeitos de sentido”. Por outro lado, o anúncio 

audiovisual adequa-se ao espectador para que obtenha significado. 

Um bom anúncio publicitário audiovisual parte da elaboração de um roteiro que 

provoque impacto, emocione, persuada e venda a mensagem (BARRETO, 2004, p. 14). 

Bertomeu (2010, p. 13) vai além, para ele a propaganda “é uma informação com objetivo 

específico: criar um elo entre o produtor e o consumidor, sem ela, estes se ignorariam 

mutuamente”. Assim, conta-se uma história que envolva o espectador. O audiovisual 

publicitário precisa despertar a curiosidade do consumidor, não apenas induzi-lo a compra. 

Os anúncios desse gênero são formados por palavra, imagem em movimento e áudio 

(trilha sonora, efeitos sonoros e narração), elementos que estão presentes no intervalo da 

programação televisual e fazem parte da rotina do telespectador, pois, ao ligar o televisor, o 

mesmo está exposto à publicidade audiovisual. 

Barreto (2004, p. 56) afirma que “em 30 segundos você precisa prender a atenção, fazer-

se entender, conquistar e provocar uma ação”. Os audiovisuais têm como finalidade motivar o 

espectador em favor dos produtos ou serviços que divulga. A montagem e organização da 

narrativa é definida pelo diretor do anúncio audiovisual. Nesse sentido, “o diretor é responsável 

pela composição das cenas e define, para a aprovação da agência e cliente, o enquadramento, a 

angulação, o foco e o movimento” (BERTOMEU, 2010, p. 139), ele é responsável pelas 

definições técnicas da produção. De acordo com o autor, os efeitos visuais são 

 
Os ângulos de câmera conhecidos como altos (plongée) ou baixos (contra-plongée) 

que oferecem percepções sutis de poder/exaltação e insignificância/fraqueza, 

respectivamente. Ângulo médio transmite efeito de veracidade, normalidade.  

O foco refere-se à nitidez da imagem e dirige, por meio dele, o que queremos que seja 

visto pelo receptor. Os movimentos de câmera mais conhecidos são: pan, tilt, 

travelling, zoom, trucking shot, plano de grua e câmera na mão (BERTOMEU, 2010, 

p. 140). 
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 Além dos recursos mencionados, os efeitos especiais também compõem visualmente o 

audiovisual, em geral eles são imagens feitas por computação gráfica para criar animações, 

letterings12 ou tipografias. Os efeitos especiais são recursos que produzem ideias que não seriam 

possíveis no ambiente real, como por exemplo, a criação dos dinossauros, utilizados em filmes 

de ficção científica (BERTOMEU, 2010). 

A função do diretor é utilizar os elementos dessa linguagem audiovisual para transmitir 

a mensagem com harmonia. Chion citado por Rodríguez (2006, p. 276) expõe que “a associação 

do som com a imagem produz uma percepção completamente diferente daquela que cada um 

deles produz separadamente; e especifica isso de modo teórico propondo o conceito de valor 

agregado”. O áudio acrescenta elementos expressivos que enriquecem a imagem. Entretanto, 

para Rodríguez, o som não desempenha somente o papel de realçar a imagem, mas sim de 

completá-la. 

 

No contexto da linguagem audiovisual, o som não enriquece a imagem, mas modifica 

a percepção global do receptor. O áudio não atua em função da imagem e dependendo 

dela; atua como ela e ao mesmo tempo que ela, fornecendo informação que o receptor 

processará de modo complementar em função de sua tendência natural a coerência 

perceptiva (RODRÍGUEZ, 2006, p. 276).  

 

O autor destaca a importância do som no audiovisual, afirmando que áudio e imagem 

formam um conjunto, um precisa do outro para que a mensagem seja coerente para o 

espectador. Conforme Rodríguez (2006, p. 277) “quando eliminamos o som, a publicidade, os 

documentários e os noticiários frequentemente chegam a se tornar absolutamente 

incompreensíveis”, em outras palavras, o receptor tem no áudio o recurso que conduz a 

interpretação da produção audiovisual. 

Assim, o som atua na narrativa audiovisual seguindo três linhas expressivas: transmite 

sensações espaciais, conduz a interpretação do audiovisual, organiza a narrativa e o fluxo do 

discurso (RODRIGUEZ, 2006, p. 277). Consequentemente, Bertomeu (2010), delega ao som a 

responsabilidade de transmissão da emoção. A partir disso, o áudio determina sensações 

emocionais, como por exemplo, em filmes de suspense, quando utilizam-se os efeitos sonoros 

de passos e respiração agitada, o espectador percebe a sensação de medo do personagem em 

cena.  

Existem três elementos que podem fazer parte da trilha sonora: o diálogo ou locução, a 

música e os efeitos sonoros (BERTOMEU, 2010, p. 191), eles agregam maior expressividade 

ao audiovisual, contribuindo com o sentido à narrativa. Contudo, Rodríguez (2006), agrega 

                                                           
12 Neste trabalho, o lettering equivale a expressão caracteres de texto. 
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mais um elemento para compor os recursos sonoros do audiovisual, o silêncio. Segundo o autor, 

pode-se afirmar que o silêncio “é um efeito auditivo determinado fundamentalmente por uma 

diminuição grande e rápida no nível de intensidade sonora” (RODRIGUEZ, 2006, p. 183).  

Da mesma forma, conceitos como surdez e zero audiométrico13, tomados como modelos 

para a ausência total de sensação sonora, são apresentados com novas definições por Rodríguez 

(2006, p. 180). 

 
Tanto surdez quanto o zero audiométrico são definidos tomando-se como ponto de 

referência estatísticos os níveis de audição tidos como normais [...] Isso significa que, 

quando alguém deixa de perceber, por exemplo, as frequências que estão acima dos 

10.000 Hz, fala-se de surdez. Mas, obviamente, essa pessoa que classificamos como 

surda continua tendo sensações sonoras, apesar de reduzida (RODRIGUEZ, 2006, p. 

180). 

 

 Partindo desse princípio, os surdos apresentam níveis de audição abaixo dos índices 

considerados normais, porém não estão mergulhados no silêncio, apenas sua audição não 

permite distinguir os sons, ou até mesmo identificá-los. Nessa perspectiva, a comunidade surda 

pode ser prejudicada em relação ao áudio, uma vez que ele precisa ter coerência com a 

percepção cultural dos receptores e os surdos, por sua vez, não têm uma memória sonora que 

possibilite associações. Em respeito à influência da percepção cultural, Rodríguez propõe que: 

 

Assim, na memória auditiva vão se acumulando formas padrão que constituem um 

amplo mostruário que orientará nosso modo de escutar, organizar, selecionar e 

interpretar as misturas de sons que provêm do ambiente em que estamos [...] o ser 

humano tenderá firmemente a uma percepção categorial, ou seja, a escutar só aquilo 

que procura, ou aquilo que está acostumado a reconhecer, frequentemente chegando 

a ignorar o resto (RODRÍGUEZ, 2006, p. 168). 

  

O ser humano reconhece mais facilmente sons que já ouviu e possui determinadas 

associações. Então, esses padrões sonoros são utilizados em anúncios audiovisuais para que o 

espectador os identifique naturalmente. A memória auditiva é a base para a aprendizagem 

perceptiva dos indivíduos, assim, Rodríguez (2006, p. 257) refere-se novamente aos surdos. 

  

                                                           
13 O zero audiométrico é definido como um nível de intensidade a partir do qual diferentes grupos de indivíduos 

entre 18 e 25 anos de idade, clinicamente sadios e com ouvidos sadios, deixam de detectar uma série de tons de 

referência. A medição (calibração do zero) é feita solicitando-se aos sujeitos de referência que escutem um tom 

que se torna cada vez mais fraco; cada jovem deve avisar ao pesquisador o momento exato em que tem a sensação 

de que o tom desapareceu. Essa intensidade é tomada como ponto de referência e é o que se determina zero 

audiométrico (RODRÍGUEZ, 2006, p. 181). 
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Uma prova muito clara do que acabamos de afirmar são os problemas que as pessoas 

que nascem surdas têm para dominar uma língua oral. Os indivíduos surdos que tem 

seu aparelho fonador saudável jamais chegam a dominar os matizes sonoros da língua. 

Podem aprender sua estrutura, mas sua voz soa sempre desajustada. Esse fenômeno é 

independente da língua e cultura em que a pessoa surda se insere e aprende. Sua 

incapacidade expressiva no âmbito acústico deve-se ao fato de não dispor da base 

imprescindível e universal que corresponde à configuração da memória auditiva do 

ambiente imediato.  

 

 A importância da audição no reconhecimento e compreensão dos sentidos audiovisuais 

torna-se evidente. Como resultado, entende-se que a audição abaixo dos níveis considerados 

normais, reflete na expressão oral dos surdos, já que eles não dispõem de parâmetros sonoros 

para desenvolver a fala. No entanto, cabe destacar que os surdos tem uma língua própria 

baseada nos sinais, e que poderia ser empregada nos anúncios publicitários audiovisuais para 

que os surdos identifiquem-se com as produções. 

Desse modo, a maneira mais eficaz de conquistar o público surdo é permitindo que ele 

sinta-se parte do anúncio audiovisual, ao usar a LIBRAS. Por conseguinte, várias leis que 

procuram certificar que os surdos tenham acesso ao conteúdo audiovisual e publicitário foram 

desenvolvidas nos últimos anos. 

  

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE 

 

As políticas públicas são políticas que asseguram a pluralidade das estruturas de 

produção, transmissão e acesso de todos às mensagens e a participação dos diversos grupos 

sociais na sua definição (GOMES; PIVA, 1988, p. 20). Essas medidas devem garantir que todos 

os sujeitos tenham acesso à informação e sintam-se incluídos através de ações do Estado e apoio 

da sociedade. Nesse sentido, Barbalho (2005) reflete: 

 
a cidadania, para as minorias, começa antes de tudo, com o acesso democrático aos 

meios de comunicação. Só assim ela pode dar visibilidade e viabilizar uma outra 

imagem sua que não a feita pela maioria [...] É a mídia que nos dias de hoje detém o 

maior poder de dar a voz, de fazer existir socialmente os discursos. Então ocupá-la 

torna-se a tarefa primordial da política da diferença, dando vazão à luta das minorias. 

(BARBALHO, 2005, p. 37). 

 

 Essa afirmação evidencia que a promoção da acessibilidade nos meios de comunicação 

é a melhor forma de certificar que grupos minoritários como, no caso, os surdos, tenham seu 

lugar assegurado na sociedade. Assim, a televisão deveria fomentar a inclusão da comunidade 

surda, já que atinge uma grande parcela da população. 
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Segundo Motta (2005), a inclusão social pode ser compreendida como a busca para 

equilibrar as oportunidades de direitos, consequentemente a aceitação e valorização são os 

elementos essenciais do processo. Com isso, diversas leis foram criadas com o objetivo de 

assegurar aos surdos o acesso ao conteúdo televisivo. 

A principal Lei que estabelece os critérios de acessibilidade14 para as pessoas com 

deficiência é a Lei 10. 09815, de 19 de dezembro de 2000 sancionada pelo Decreto 5.296 de 02 

de dezembro de 2004. Ela define como deficiente “qualquer indivíduo que possua alguma 

limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade” (LEI 10.098). Da mesma forma, 

descreve como deficiente auditivo qualquer indivíduo “que possua a perda bilateral, parcial ou 

total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz”. A partir dessa consideração, observa-se que a legislação 

acolhe somente o diagnóstico clínico da surdez, agregando surdos e outros portadores de 

deficiência física nas suas determinações.  

Nos últimos anos, várias regulamentações que dirigem-se aos indivíduos surdos foram 

instituídas, algumas delas referentes aos meios de comunicação, como a televisão. De acordo 

com a Lei 10.098, o Poder Público deve incentivar a oferta de televisores com a tecnologia de 

autodescrição para os cegos e Closed Caption (CC) ou legenda oculta16 para os surdos. Esses 

recursos objetivam garantir que essas pessoas tenham acesso à informação e comunicação. As 

tecnologias destinadas aos surdos são o circuito de decodificação de legenda oculta e a janela 

com intérprete de LIBRAS para a adequação de mensagens veiculadas. Tavares (2010) destaca 

o Artigo 17 da Lei 10.098, que expõe medidas para diminuir as adversidades na comunicação. 

 

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 

estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de 

comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com 

dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à 

comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer 

(TAVARES, 2010, p. 1). 

 

                                                           
14 Acessibilidade: condições para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida (LEI 10. 

098). 
15 Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que 

dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
16 O Closed Caption é um recurso da televisão eletrônica, que utiliza as legendas de palavras (captions) nos jornais, 

novelas, programas infantis, documentários, filmes; enfim, em todas as mensagens transmitidas pelas emissoras 

de televisão (GIL, Mirele, 2002, p. 43). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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Assim, a inexistência da LIBRAS ou caracteres nos anúncios publicitários audiovisuais 

podem consistir em um obstáculo para a compreensão da mensagem pelos surdos, pois a língua 

desses sujeitos não está representada. Visto que o texto da Lei 10.098 define como barreiras 

nas comunicações e informação, “qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite 

a expressão ou recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas 

de comunicação”, isto é, o uso esporádico da LIBRAS e legendagem na programação televisiva 

se constituiria como uma barreira para a comunicação com os surdos. Ainda segundo o autor, 

os principais artigos relacionados diretamente aos surdos são os Artigos 18 e 19 da Lei 10.098. 

 

Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de 

escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer 

tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com 

dificuldade de comunicação (TAVARES, 2010, p. 1). 

 

Percebe-se a profissão de intérprete de LIBRAS não está regulamentada, apesar de sua 

relevância para a comunicação de surdos e ouvintes. E, em relação às produções midiáticas, 

destaca-se o artigo 19 que determina a utilização dos recursos de acessibilidade na comunicação 

televisiva e radiofônica: 

 
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de 

medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 

subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, na forma e no prazo previsto em regulamento (TAVARES, 2010, 

p. 1). 

 

Quanto ao Art. 19, no qual as emissoras de rádio e televisão devem adotar medidas que 

garantam o acesso à informação dos surdos, o processo acontece lentamente, principalmente, 

porque os anúncios audiovisuais que utilizam a LIBRAS são escassos, limitando-se aos 

anúncios do governo e de política. Já o Closed Caption é visto em poucos anúncios publicitários 

audiovisuais. 

Conforme a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos a partir de 2006 

“toda propaganda política gratuita na televisão deverá utilizar a Linguagem Brasileira de 

Sinais17 - LIBRAS - e os recursos de legenda Closed Caption”, o que ressalta quão recente são 

as medidas de acessibilidade para o surdo na comunicação televisiva. A obrigatoriedade do 

Closed Caption que estava estipulada para oito horas diárias da programação total da emissora, 

no entanto, desde o ano passado (2012), passa por mudanças, conforme destaca Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT): 

                                                           
17 Utiliza-se Língua Brasileira de Sinais, uma vez que linguagem refere-se a capacidade que os seres humanos têm 

para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. As línguas podem se manifestar de 

forma oral ou gestual, como a LIBRAS (GESSER, 2009). 
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A partir de junho de 2012, aumenta em quatro horas a obrigatoriedade de veiculação 

de legenda oculta e de dublagem. A meta de inserção vai passar de 8 para 12 horas 

diárias veiculadas em três blocos de horários (6 h das 8h/ de 14 e 18 h/ das 20h às 2h), 

totalizando 84 horas semanais [...] De acordo com a proposta, a emissora poderá 

transmitir programação com legenda oculta durante 112 horas semanais, em quaisquer 

horários entre 2h e 6 horas, contanto que o recurso abranja, no mínimo, duas horas do 

período da madrugada (ABERT, 2012). 

 

É possível perceber que o Closed Caption ou legenda oculta, não faz parte de toda 

programação das emissoras, e permanece com os canais televisivos a decisão de quais 

programas terão legenda, ou não. Contudo, as reivindicações da comunidade surda têm 

garantido mudanças ano a ano. Isto é, novas Leis ou atualização das legislações antigas têm 

sido feitas para que as limitações sejam minimizadas e os surdo tenham mais acesso as 

informações. 

O órgão responsável por estabelecer e aplicar as normas publicitárias é o Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). A base para as atribuições do 

CONAR está no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária18, que em seu Cap. II, 

trata dos princípios gerais e apresenta uma seção destinada à respeitabilidade. Nesse sentido, o 

Art. 20 define que “nenhum anúncio deve favorecer ou estimular qualquer espécie de ofensa 

ou discriminação racial, social, política, religiosa ou de nacionalidade”, e dessa forma, a 

escassez de anúncios publicitários audiovisuais que apresentam os surdos e a língua de sinais 

pode ser entendida como uma forma de estimular a exclusão de tais sujeitos. Cabe ressaltar que 

a regulamentação publicitária não prevê nenhuma punição para os audiovisuais que não 

empregam a LIBRAS, ou mesmo alguma indicação a respeito da acessibilidade ao conteúdo da 

publicidade audiovisual. 

No entanto, é preciso que essas produções considerem as diferenças. De acordo com 

Silveirinha (2005, p. 41)  

 
o desafio da teoria e prática das democracias contemporâneas é, assim, por um lado, 

reconhecer que os indivíduos são posicionados de formas múltiplas, em termos de 

marcadores identitários minoritários, como a raça, o gênero, a idade, ou a cultura, e, 

por outro, desenvolver formas de lidar com os processos de exclusão, gerados pela 

concentração de poder e pela impossibilidade de acesso a formas de participação na 

vida coletiva que tinha justamente em conta essas diferenças. 

 

Assim, compreende-se que a ausência de LIBRAS nos anúncios audiovisuais demonstra 

a falta de consciência social dos empresários da comunicação e agentes do setor, os quais 

preferem criar resistência para a concretização da legislação ou ignorar a existência delas, do 

                                                           
18 Disponível em: <http://www.conar.org.br/>. Acesso em: 30 de março de 2013. 

http://www.conar.org.br/
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que auxiliar na sua aplicação. Com a devida atenção, os anúncios audiovisuais podem atuar 

promovendo a utilização da LIBRAS, a fim de garantir a compreensão das mensagens 

publicitárias pelos sujeitos surdos e diminuindo a exclusão do grupo surdo no contexto 

televisivo. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para dar conta de compreender a relação do público surdo com a publicidade 

audiovisual, esta pesquisa concentra-se no caráter qualitativo das informações adquiridas e 

apresenta como método para a coleta de dados a realização de entrevistas em profundidade. 

Neste capítulo, há a apresentação dos audiovisuais mostrados durante as entrevistas, bem como 

o universo da pesquisa formado por seis sujeitos surdos. 

 

 

3.1 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de nível exploratório. 

A pesquisa exploratória tem como propósito abranger um determinado assunto, nesse caso a 

relação dos surdos com a publicidade. Conforme Gil (2009, p. 27), a pesquisa exploratória “é a 

primeira etapa de uma investigação mais ampla”. Torna-se necessária para adquirir informações 

sobre um assunto ainda pouco estudado, ou seja, para realizar esse estudo, é importante 

compreender aspectos da comunidade surda e reforçar o conhecimento sobre publicidade 

audiovisual.  

A finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao 

contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em 

questão (GASKELL, 2005, p. 68). Dessa forma, o interesse da pesquisa está em trazer as 

considerações dos sujeitos surdos sobre os anúncios publicitários audiovisuais que veiculam na 

televisão brasileira. 

Primeiramente, efetua-se a pesquisa bibliográfica que é definida por Duarte e Barros 

(2005, p. 51) como “um conjunto de procedimentos que visam identificar informações 

bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado [...] para que sejam 

posteriormente utilizados na redação do trabalho acadêmico”. Gil (2009, p. 50) afirma que “a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto”. Como consequência, o trabalho está desenvolvido com base em alguns 

autores, para que obtenha-se pontos de vista distintos a respeito da problemática que envolve 

sujeitos surdos e sua relação com o discurso publicitário audiovisual. 

A próxima etapa situa-se na análise da percepção de publicidades brasileiras veiculadas 

na televisão aberta junto ao público surdo, a fim de entender as leituras feitas. Ressalta-se que 

os estudos de recepção surgiram, segundo Ronsini (2001), quando as pesquisas se propuseram 
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a revelar as interpretações dos seres humanos a respeito da comunicação e, então, expressar 

suas experiências com a televisão. Para tanto, a pesquisa emprega a entrevista em profundidade 

mediada como a técnica utilizada para coleta de dados. A presença de um intérprete de LIBRAS 

torna-se necessária, visto que a pesquisadora não possui conhecimento aprofundado da língua 

de sinais, o que poderia comprometer a comunicação entre os envolvidos. 

De acordo com Gaskell (2005, p. 65), a entrevista qualitativa tem seu uso destinado “a 

compreensão dos mundos da vida dos entrevistados e de grupos sociais especificados, é a 

condição sine qua non da entrevista qualitativa”. Assim, procura-se compreender o universo 

dos entrevistados para solucionar as questões da pesquisa. Duarte e Barros (2005, p. 63) afirma 

que a importância da entrevista em profundidade está relacionada 

 

ao fornecimento de elementos para compreensão de uma situação ou estrutura 

de um problema. Deste modo, como nos estudos qualitativos em geral, o 

objetivo muitas vezes está mais relacionado à aprendizagem por meio da 

identificação da riqueza e diversidade, pela integração das informações e 

síntese das descobertas do que ao estabelecimento de conclusões precisas e 

definitivas. 
 

 O uso de entrevista visa esclarecer um universo desconhecido, trazendo o conhecimento 

do sujeito surdo sobre a publicidade e buscando adquirir informações preciosas e diversificadas. 

Duarte e Barros (2005) ressalta também que a entrevista individual em profundidade é “uma 

técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e 

experiências de informantes para analisá-las de forma estruturada”. A partir disso, evidencia-se 

a relevância desse método para o desenvolvimento do trabalho, pois é responsável por revelar 

as impressões dos indivíduos surdos para este estudo. 

 As entrevistas empregam o modelo semiaberto, que possuem um roteiro de questões-

guia para responder aos objetivos da pesquisa. Segundo Triviños (1990) citado por Duarte e 

Barros (2005, p. 66), a entrevista semiestruturada “parte de certos questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa.” Sendo assim, as perguntas 

desenvolvidas constituem a base para a aplicação das entrevistas. O modelo pode ser observado 

ao final deste trabalho (APÊNDICE A, p. 71). 

Para tanto, as entrevistas são mediadas por um intérprete de LIBRAS e gravadas em 

audiovisual para realização de um registro integral e seguro, sem que ocorram perdas de 

informação e facilitando assim, a análise do material.  

Para compreender como os sujeitos surdos relacionam-se com os anúncios publicitários 

audiovisuais, apresentam-se cinco produções que utilizam os seguintes elementos como forma 

de comunicação: 
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1) O intérprete de LIBRAS na janela lateral da tela. 

Com a finalidade de entender a percepção dos anúncios publicitários audiovisuais que 

usam a LIBRAS em uma pequena janela no lado direito do televisor, na qual o intérprete faz a 

transcrição da narração para a língua de sinais, é apresentado o anúncio do Sindicato Nacional 

das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SINDITELEBRASIL), 

veiculado recentemente, em rede nacional, e que divulga a inclusão de pessoas com deficiência 

na telefonia (FIGURA 1). 

 

Fig1: Anúncio audiovisual com intérprete de LIBRAS. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=kxpa49jsG4M 

 

2) O uso da LIBRAS na narrativa audiovisual 

Para análise do anúncio publicitário audiovisual no qual a LIBRAS aparece incluída em 

seu contexto narrativo, ou seja, no qual o significado das ações está relacionado à língua de 

sinais, escolheu-se o anúncio que marca as comemorações de aniversário da emissora RBS TV 

(FIGURA 2). 

 

Fig 2: Anúncio audiovisual com a LIBRAS contextualizada. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=LIkOb1a38NA 
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3) Sem o uso de LIBRAS 

Quando se trata aos anúncios que utilizam narração e trilha sonora para transmitir a 

mensagem, o anúncio selecionado é referente ao lançamento do carro Spin, da marca Chevrolet 

(FIGURA 3). O audiovisual teve divulgação no horário nobre da televisão. Nele, é possível 

perceber que a trilha sonora dá o ritmo das ações dos personagens e, no final, a locução 

apresenta as características do veículo. 

 

Fig 3: Anúncio audiovisual com trilha sonora e locução. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=MoJaz0VqnAA 

 

4) O uso de caracteres 

Para analisar a compreensão de anúncios publicitários audiovisuais que usam caracteres 

em forma de texto, utiliza-se o anúncio do Banco Itaú, que apresenta caracteres ao longo da 

duração do anúncio acompanhando a locução e os acontecimentos da cena (FIGURA 4). 

 

Fig 4: Anúncio audiovisual com texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=5MNFki0zoKw&feature=related 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=5MNFki0zoKw&feature=related
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5) Com locução 

E finalmente, com objetivo de apreender a percepção dos surdos em relação à 

publicidade audiovisual que utiliza somente locução/narração para transmitir a mensagem, 

apresenta-se o audiovisual da Coca-Cola dedicado ao Dia das Mães (FIGURA 5). 

 

Fig 5: Audiovisual com locução. 

 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=7vQwoywtjTk 

 

 Os anúncios escolhidos tiveram veiculação em canais abertos de televisão, 

considerando, assim, que eles foram recebidos por diversos públicos, como o surdo. Observa-

se também, que os elementos existentes neles são pertinentes ao estudo com a utilização da 

LIBRAS na narrativa, locução, trilha sonora, intérprete de LIBRAS e os caracteres de texto. 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Neste trabalho, a escolha dos entrevistados levou em consideração as características 

recomendadas por Gaskell (2005, p. 69) “uma das alternativas para se pensar sobre 

segmentação é empregar ‘grupos naturais’, ou taxonômicos. Nos grupos naturais, as pessoas 

interagem conjuntamente, elas podem partilhar um passado comum, ou ter um projeto futuro 

comum”. Assim, identifica-se nos entrevistados características semelhantes, uma vez que a 

surdez foi percebida ainda na infância, e esses sujeitos constituem um grupo muito unido, no 

qual existe contato direto entre os integrantes. Além disso, frequentam regularmente as reuniões 

na Associação de Surdos de Santa Maria, bem como eventos recreativos que reúnem os surdos 

de Santa Maria e região. 

Os entrevistados são sujeitos ativos na comunidade surda, apresentam experiências 

comuns, trabalham, estudam e valorizam o reconhecimento da LIBRAS e da cultura surda. 

http://www.youtube.com/watch?v=7vQwoywtjTk
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Gaskell (2005, p. 69) ressalta ainda que é possível ponderar que “eles podem também ler os 

mesmos veículos de comunicação e interesses e valores mais ou menos semelhantes.” Dessa 

forma, a coleta de dados se dá através de entrevistas semi-estruturada realizadas com seis surdos 

(três homens e três mulheres), com idade entre 20 e 40 anos, pertencentes a classes sociais19 

distintas. Dentre os quais, dois sujeitos possuem ensino superior completo, dois estão com curso 

superior em andamento, um tem ensino médio completo e um possui ensino médio incompleto. 

O perfil dos entrevistados pode ser observado a seguir, no (Quadro 1: perfil dos entrevistados). 

Essas pessoas foram contatadas com auxílio de um ex-presidente da Associação dos 

Surdos de Santa Maria. As entrevistas foram realizadas na cidade de Santa Maria, nas 

instalações do curso de LIBRAS: “Mãos que falam20”, localizado na rua Alberto Pasqualini, 

Edifício Ouro Preto, nº 25, sala 104, visto que é um local central da cidade e de fácil acesso a 

todos. As entrevistas foram agendadas com antecedência e realizadas em um mesmo dia. Assim, 

estavam presentes os seis surdos e uma intérprete que mediou a conversa.  

As entrevistas duraram aproximadamente duas horas, sendo realizadas no 27 de abril de 

2013, a partir das 11 horas em uma das salas do curso. O dia e horário foram escolhidos de 

acordo com a disponibilidade dos entrevistados, uma vez que todos trabalham ou estudam, e 

também da intérprete. Ressalta-se, ainda, a dificuldade de contato com surdos para as 

entrevistas, bem como de intérpretes, já que a cidade tem um número restrito de profissionais 

na área. 

As afirmações obtidas no encontro estão filmadas e gravadas em vídeo e áudio, pois a 

intérprete partilhou as respostas durante os questionamentos para que houvesse uma troca entre 

entrevistado e entrevistador. Nesse sentido, Gaskell (2005, p. 74) afirma que a “profundidade 

da entrevista está na conversação um a um, uma interação díade.” Então, procurou-se 

simplificar as entrevistas para que os entrevistados não se sentissem constrangidos, já que, além 

de não conhecerem a pesquisadora, estavam sendo filmados. 

Após a realização das entrevistas, os dados foram transcritos e então analisados para 

identificar as percepções, necessidades do público surdo, fatores que se destacam, dificuldades 

e acertos encontrados nos anúncios publicitários audiovisuais selecionados. Conforme Gaskell 

(2005, p. 85), “o objetivo amplo da análise é procurar sentidos e compreensão”, ou seja, busca-

                                                           
19 A definição das classes sociais segue avaliações do Critério de Classificação Econômica do Brasil 2013 (CCEB). 
20 O curso Mãos que Falam foi criado para que a população possa aprender a LIBRAS. Ele é administrado por um 

professor surdo e tem como objetivo informar os ouvintes sobre o “ser surdo” e a comunidade surda. As aulas são 

dinâmicas e lúdicas, buscando inserir os alunos ouvintes na cultura surda, de forma que o aprendizado da LIBRAS 

seja natural e agradável. O curso possui quatro módulos: básico, intermediário, avançado I e II. Disponível em: 

<http://willianmottabrum.blogspot.com.br/>. Acesso em 20 de junho de 2013. 
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se entender a motivação das respostas obtidas. Da mesma forma, o autor aconselha “à medida 

que as transcrições são lidas e relidas, tome nota das ideias que vêm à mente”. Essas anotações 

têm como finalidade manter o foco da pesquisa e não esquecer percepções obtidas durante a 

interação. 

 

 

Quadro 1: Perfil dos entrevistados 

Nome Sexo Idade Escolarida

de 

Curso Ocupação 

profissional 

Classe 

social 

Entrevistado 

1 

Masculino 29 

anos 

Ensino 

superior 

incompleto 

Serviço 

social 

Auxiliar de 

limpeza 

C1 

Entrevistado 

2 

Masculino 29 

anos 

Ensino 

superior 

completo 

Educação 

física 

Professor de 

LIBRAS 

B1 

Entrevistado 

3 

Feminino 38 

anos 

Ensino 

superior 

completo 

Pedagogia Professor de 

LIBRAS 

B2 

Entrevistado 

4 

Feminino 22 

anos 

Ensino 

superior 

incompleto 

Pedagogia Auxiliar 

administrativo 

B2 

Entrevistado 

5 

Feminino 23 

anos 

Ensino 

médio 

completo 

Magistério Estudante C1 

Entrevistado 

6 

Masculino 28 

anos 

Ensino 

médio 

incompleto 

EJA Operário C2 

Fonte: Entrevistas (2013). 
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4 ANÁLISE: OS SURDOS E A PUBLICIDADE AUDIOVISUAL 

 

A partir da produção das entrevistas em profundidade, percebe-se que a televisão 

mantem sua força como meio de comunicação de massa, atingindo públicos distintos, inclusive 

o surdo. Consequentemente, causa impacto e influencia a vida dos telespectadores. Duarte 

(2004, p. 11) afirma que a televisão “vem significando para o homem comum contemporâneo 

a incrível e, muitas vezes, única possibilidade de participação de um tempo histórico, de acesso 

às mais diversas experiências de realidade, informação, comunicação.” No entanto, observa-se 

que todos os entrevistados enfrentam dificuldades para entender o que veem diariamente nas 

telas, mesmo assim, permanecem fazendo parte da audiência.  

 

 

4.1  INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Com o objetivo de esclarecer as percepções dos surdos em relação à comunicação 

audiovisual, inicia-se a discussão refletindo o papel desse gênero no cotidiano do grupo 

pesquisado. Assim, a primeira questão das entrevistas refere-se ao modo de assistir televisão. 

Os participantes reconhecem que assistem TV em pelo menos algum momento do dia. Dessa 

forma, o Entrevistado 2 (2013) declara “eu assisto, mas acabo só olhando mesmo”, para ele as 

imagens são o principal elemento transmissor de conteúdo televisivo. Então, a dificuldade no 

acesso a informação, é reforçada pelo Entrevistado 5 (2013) “alguns noticiários não têm 

legenda, então é difícil de entender, por isso eu prefiro os que têm”. Logo, a reivindicação para 

que exista legenda ou Closed Caption na programação televisiva, se evidência em todas as 

respostas. E o Entrevistado 3 mostra-se preocupado com essa questão “eu assisto mais televisão 

durante o fim de semana, mas falta legenda e, como a maioria dos programas não têm, fica 

complicado de entender”. Assim, observa-se que a ausência dos recursos de acessibilidade 

prejudica a compreensão dos surdos, quando se trata de produtos audiovisuais e dessa forma, 

mostram-se apreensivos em relação a uma das emissoras locais, a RBS TV, conforme 

depoimento, “na rede Globo, alguns programas que têm legenda em todo Brasil, aqui no Rio 

Grande do Sul não tem, devido há alguns problemas. Precisa ter a legenda completa em toda 

programação”. (ENTREVISTADO 1, 2013). O Entrevistado 3 (2013) concorda com a questão 

e expõe que  
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no caso da TV Globo, alguns noticiários não têm informação, a RBS não tem legenda. 

Ai eu quero saber de um acidente que aconteceu, por exemplo, acabo tendo que 

perguntar para outras pessoas, pedindo auxílio ou lendo no jornal mesmo. É uma 

preocupação, precisa ter legenda. E é aqui no Rio Grande do Sul que falta isso. 
 

A legislação brasileira define a obrigatoriedade de doze horas de legendagem diária na 

programação das emissoras, consequentemente a eliminação de barreiras comunicacionais. 

Portanto, acredita-se que no caso da RBS TV, emissora afiliada da Rede Globo de Televisão, 

ao utilizar a programação nacional que apresenta Closed Caption, não faz com as produções 

elaboradas no Estado. Sobre a ligação da RBS TV com a Rede Globo, Kilpp evidencia que a 

rede  

 
Gaúcha, fortalecida pela ligação com a Globo em 1971, começou, agora sim, a 

adquirir o perfil da hoje poderosa RBS [...] é a afiliada mais competitiva da Globo, 

com relativa autonomia e inventividade dentro dos limites admitidos pelas 

Organizações (KILPP, 2000, p. 37). 

 

 Assim, a RBS adquiriu importância em nível nacional e poderia investir na 

implementação de elementos que comuniquem também para o público em estudo, uma vez que 

ele se mostra insatisfeito com a falta das legendas nos noticiários da emissora.  

Em contrapartida, as reclamações feitas à atenção dada a RBS TV sobressai, juntamente 

com a Rede Globo. Sendo que os sujeitos demonstram interesse pelos programas das emissoras, 

principalmente, os jornais regionais da RBS TV. O canal gaúcho assume grande destaque 

dentro da amostra pesquisada. Essa preferência é percebida na consideração do Entrevistado 1 

(2013) “eu gosto mais da RBS que é daqui, das novelas eu também gosto, principalmente agora 

que tem legenda, mas meio-dia, os jornais ainda não têm”. Para o Entrevistado 2 (2013), os 

jornais da emissora também são importantes, “meu maior interesse é nos jornais do meio-dia”. 

A relevância dada a RBS TV pode ser entendida conforme Kilpp (2000), a partir da ideia 

propagada pelo canal de ser uma televisão propriamente rio-grandense, discurso que concebeu 

a RBS a importância que tem hoje para os gaúchos.  

Com isso, a amostra apresenta uma repetição do princípio, que assegura a emissora o 

papel de ser o canal que nasceu e cresceu aqui, exercendo a função de mostrar a realidade dos 

gaúchos. Sobre a atribuição de expor os fatos, Duarte reflete a relação da televisão com os 

receptores. 

 
Ao converter o mundo em acontecimentos acessíveis ao cotidiano planetário, a 

televisão não só pauta o que é realidade como a reduz ao discurso manifesto em textos 

que se constroem na inter-relação de diferentes sistemas intersemióticos e 

intermidiáticos (DUARTE, 2004, p. 11). 
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Observa-se que a televisão estabelece uma associação de significados com os 

espectadores não somente através do televisor, mas também de outros meios de comunicação, 

assim, envolve-os numa representação do real. No entanto, em geral a emissora RBSTV não 

mostra o mesmo interesse com os surdos, pois não disponibiliza os recursos que proporcionam 

o entendimento dos surdos ao seu conteúdo. Como resultado, a inexistência do Closed Caption 

ou legenda apresenta-se como um obstáculo na programação da emissora. 

 
Eu tenho interesse pela RBS, principalmente os noticiários próprios aqui do Rio 

Grande do Sul e da nossa cidade, o noticiário do meio-dia e 19 horas. Algumas 

pessoas me falam, teve uma reportagem de um surdo, ou sobre alguma outra coisa e 

eu não entendo. E como o noticiário é comprido, se eu pergunto a alguém da minha 

família e eles acabam resumindo muito e eu não tenho uma clareza, a real do que 

seria a notícia. Não é uma informação completa (ENTREVISTADO 4, 2013). 

 

Como os surdos revelam ter dificuldade de perceber o conteúdo dos audiovisuais que 

não têm legenda, sua utilização poderia solucionar, ou melhorar os problemas de compreensão 

enfrentados pelos surdos. Não obstante, a ausência da legenda estimula a dependência dos 

surdos para com outras pessoas, a fim de completar as informações que recebem. Outra resposta 

que reforça esse argumento obteve-se com o Entrevistado 6 (2013) “eu gosto bastante de 

esportes e não consigo ter essas informações. Então, acabo conversando com um colega do 

lado, tendo uma troca, para ver o que entendo daquilo, mas se não têm legenda eu acabo 

perdendo o interesse”. Em consequência à falta de informação, os demais entrevistados 

garantem que os programas preferidos são os que possuem a legenda, como as novelas e o 

noticiário da noite na Rede Globo, o Jornal Nacional. 

A escolha pela Rede Globo pode ser esclarecida, de acordo com Lopes e Mungioli, pelos 

números de audiência do canal “os números de audiência acumulada da TV aberta no ano de 

2011 mostram que a Rede Globo continua na liderança absoluta no meio com 45% de share. O 

quadro de audiência também é semelhante” (LOPES; MUNGIOLI, 2012, p. 131). 

Inegavelmente, a emissora permanece como líder entre os canais abertos, tendo sua 

programação mencionada pela maioria dos participantes da pesquisa. 

Com esse cenário, no qual os sujeitos surdos não conseguem visualizar na televisão as 

informações que procuram, outros instrumentos surgem como solução para o acesso aos 

acontecimentos. Assim, a internet e o jornal impresso aparecem como meios de comunicação 

mais usados pelos surdos. Tais ambientes, apresentam-se com elementos visuais, imagem e 

texto que favorecem a compreensão, sendo também a maneira com a qual os surdos adquirem 

suas próprias experiências. Skliar afirma que: 
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A surdez é uma experiência visual, e isso significa que todos os mecanismos de 

processamento da informação, e todas as formas de compreender o universo em seu 

entorno se constroem como experiência visual (SKLIAR, 2010, p. 28). 

 

Em retribuição à inexistência de Closed Caption ou outros recursos, o Entrevistado 4 

(2013) expressa que “eu acabo indo para a internet por que tenho mais acesso às informações 

do que na televisão”. Segundo o Entrevistado 6, “me interesso mais em ler o jornal do que a 

própria televisão” (ENTREVISTADO 6, 2013), essa afirmação pode ser explicada pela falta 

de recursos que a TV oferece para integrar os surdos. Logo, o Entrevistado 3 (2013) também 

declara “eu procuro as informações no jornal ou internet”. É possível perceber que, os surdos 

encontram autonomia, sem depender de outro sujeito para ter acesso às informações.  

Este movimento dos surdos em direção a internet e ao jornal, pode ser explicado, 

conforme Paiva (2005), pelo papel que a mídia exerce na vida das pessoas, sendo a “reguladora 

das relações do indivíduo com o mundo e seus pares” (PAIVA, 2005 p. 16). Ao buscarem 

informação nesses meios, os surdos ganham independência, permanecendo com eles o controle 

do conteúdo informacional. Além do mais, no caso da internet, encontram mais recursos para 

obter informação, existindo inclusive jornais que utilizam a língua de sinais. 

Mostra-se necessário considerar que alguns telespectadores não tem consciência das 

diferenças culturais dos surdos, como observa-se na resposta do Entrevistado 4. 

 
Quando eu era criança, eu assistia muito televisão, principalmente os desenhos 

animados. E eu gostava muito, mas não entendia e as minhas primas que assistiam 

junto comigo davam risada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. 

Agora, como adulta não tenho muito tempo de ver televisão, trabalho e estudo, até 

tenho vontade, mas como sei que não tem legenda, não tenho interesse 

(ENTREVISTADO 4, 2013). 

 

 Esse relato evidencia que os surdos sofrem com a ausência de informação desde 

pequenos. De acordo com Martín-Barbero e Rey (2001, p. 55) “por não depender seu uso de 

um complexo código de acesso, como o do livro, a televisão expõe as crianças, desde que abrem 

os olhos, ao mundo antes velado dos adultos”. Logo, o conteúdo televisivo está presente na vida 

das pessoas, mesmo que não estejam preparadas para entendê-lo, como por exemplo, as 

crianças. Ainda assim, os seres humanos tem vontade de saber o que está passando nas telas.  

Consequentemente, o autor destaca que “certo, do México até o Brasil ou Argentina, a 

televisão convoca as pessoas como nenhuma outra mídia[...]” (MARTÍN-BARBERO; REY, 

2001, p. 40). Assim, os entrevistado acompanham alguns programas, mas o período é 

relativamente baixo, decisão que justifica-se na resposta mencionada anteriormente. O 

preconceito, a falta de informação e barreiras comunicacionais acompanham os surdos desde a 
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mais tenra idade, episódio que não é diferente no ambiente televisivo, e que acarreta a perda de 

interesse ou desistência de buscar informações na televisão. 

Por conseguinte, ao constatarem que a maioria das atrações não é adequada para sua 

compreensão, os surdos mostram-se desmotivados para assistir aos programas televisivos, já 

que não entendem todas as informações que veem. Dessa forma, o grupo entrevistado assiste 

aos programas nos quais sabe que têm legenda, como as novelas, e, os jornais da RBS, para 

saber os acontecimentos do Estado. 

Em relação ao intervalo comercial, os entrevistados, em sua maioria, demonstram 

insatisfação com os anúncios publicitários audiovisuais. Esse sentimento explica-se devido à 

interação constituir-se unilateralmente, uma vez que essas produções não utilizam os recursos 

que proporcionam o entendimento dos surdos. Cabe ressaltar que a publicidade audiovisual 

raramente utiliza Closed Caption ou LIBRAS, sendo que a última encontra-se restrita às 

propagandas políticas e governamentais. 

Os surdos corroboram que não compreendem o que veem, mas que permanecem 

assistindo as imagens dos anúncios publicitários audiovisuais. Assim, o Entrevistado 2 (2013) 

declara  

 

eu continuo no intervalo dos programas [..] continuo assistindo as propagandas, não 

fico trocando de canal. Por que eu gosto de ver as propagandas de carro, ou outros 

produtos. Não tem legenda, mas eu acabo vendo as imagens, tento entender o que a 

imagem quer dizer, mas a maioria não tem legenda mesmo. 

 

 É perceptível que existe interesse por parte do público surdo para com a publicidade 

audiovisual. Porém, para eles, cabe às imagens o papel de transmitir a informação, o que na 

maioria das vezes não é suficiente para completar a mensagem. De acordo com o Entrevistado 

1 (2013), “eu me esforço para entender o que estou vendo”. No entanto, não é essa relação que 

o espectador surdo busca, porque, se o ouvinte tem a informação completa, o surdo tem o 

mesmo direito. Sobre a relação entre espectador e televisão, Duarte observa 

 

a comunicação televisiva deve ser compreendida como bidirecional, interativa e 

interfacial. Todo processo de produção televisiva considera minuciosamente seus 

interlocutores, [...] porque eles são os consumidores de seus produtos, os compradores 

do seu negócio (DUARTE, 2004, p. 37). 

 

Conforme a autora, a comunicação mediada pela televisão, envolve um sistema de troca, 

no qual as emissoras devem ponderar o interesse dos espectadores e oferecer o que eles 

procuram. Já a necessidade de manter os níveis de audiência altos explica-se pelo caráter 

comercial das emissoras que se sustentam a partir dos investimentos publicitários no intervalo 

da programação 
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  O Entrevistado 3 (2013) revela que no intervalo “na maioria das vezes, eu fico no mesmo 

programa, não fico trocando. Mas eu não entendo muito as propagandas”. Da mesma forma, 

o Entrevistado 5 (2013) expõe que “no intervalo dos programas eu não troco de canal, continuo 

assistindo as propagandas, mas são só imagens mesmo, eu não consigo entender”. O 

Entrevistado 4 (2013) mostra-se frustrado com a carência de informações dos anúncios 

audiovisuais. 

 

Às vezes eu tenho interesse em alguma propaganda e fico olhando, mas se ela não 

tem legenda eu acabo perdendo o interesse. Mas eu fico muito irritada, porque eu 

não tenho essas informações, por exemplo, uma modelo mostrando um chinelo novo, 

ou da Skol, foram propagandas que chamaram mais a minha atenção por que foram 

mais criativos. E eu acabei entendo a informação e me sentindo bem. 

 

O fato de não compreender a publicidade audiovisual, distancia os surdos desses 

anúncios, uma vez que eles sentem-se deixados de lado, já que os anunciantes não demonstram 

vontade de comunicar para o grupo pesquisado. Em consequência ao descaso, outro 

Entrevistado declara que “a maioria não pensa quando fazem as propagandas, não pensam 

nessas informações, que atingem todos os tipos de população e que atinge também a 

comunidade surda” (ENTREVISTADO 4, 2013). Pode-se dizer então, que os anúncios 

publicitários excluem o público surdo ao não oferecerem elementos que permitam aos surdos 

receberem totalmente o conteúdo audiovisual. Tal fato os leva a esforçarem-se para 

compreender o que a publicidade procura comunicar. De acordo com Castro, o anunciante 

 

busca mais do que nunca atender aos desejos do consumidor, procurando projetar 

vontades, e não ser apenas persuasão vazia. A informação levada ao consumidor 

precisa ser transformada em comunicação imaginativa, tornando-se o verdadeiro 

combustível da criatividade (CASTRO, 2007, p. 121). 

 

Para a autora, as informações dos anúncios publicitários audiovisuais atingem todos os 

públicos e os anunciantes buscam atender os consumidores. No entanto, essa intenção não 

acontece quando se trata do público surdo. Consequentemente, a afirmação de que a imagem 

não transmite a mensagem de forma adequada, evidencia-se na resposta do Entrevistado 6 

(2013) “quando a pessoa só oraliza e não tem nenhuma outra informação, ou legenda, eu acabo 

não entendendo nada e troco de canal”. Assim, o entrevistado não dedica atenção aos anúncios 

publicitários quando não tem elementos de acessibilidade. Como é possível perceber na 

afirmação do Entrevistado 1 (2013) “no intervalo eu não tenho muita atenção, as vezes vou 

pegar algo para comer, vou ao banheiro. Não tenho muito interesse mesmo, já que as 

informações são de interesse financeiro, de venda mesmo”. Essa imagem que os surdos 

apresentam de que a publicidade valoriza somente o lucro justifica-se pelo viés de que, para os 
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surdos entrevistados, ela não se preocupa com eles, ou trata-os com negligência. Sant’Anna 

(2009, p. 65) define como papel da publicidade, 

 
contribuir para levar o consumidor por um ou mais níveis de comunicação: o 

conhecimento da existência do produto, a compreensão de suas características e 

vantagens, a convicção racional ou emocional de seus benefícios e, finalmente, a ação 

que conduz a uma venda.  

  

Dessa forma, a publicidade deve despertar a curiosidade do público. Para os surdos, o 

interesse pelos produtos tem sido motivado pelas imagens que veem na tela. Sant’Anna (2009, 

p. 163) propõe que “na televisão, a imagem é que deve contar a estória. O que se mostra é mais 

importante do que o que se diz. Palavras e imagens devem caminhar juntas, reforçando-se 

mutuamente”. Assim, observa-se que é preciso rever alguns conceitos relativos à produção de 

audiovisuais considerando casos, como o dos surdos, no qual as imagens não são elementos 

suficientes para transmitir as informações. E para que, assim, não exista prejuízo na 

compreensão de quaisquer sujeitos.  

Conforme Castro (2007, p. 121) “a interação se efetiva de forma assimétrica: enquanto 

o produtor é aparentemente conhecido, o receptor (público) é desconhecido e heterogêneo”, a 

grande maioria das marcas anunciantes são conhecidas pelo público, o mesmo não se pode 

garantir quanto aos telespectadores, por isso os anúncios audiovisuais deveriam pensar que os 

surdos podem não compreender as informações quando elas são transmitidas apenas 

sonoramente. 

A criatividade da publicidade audiovisual também é questionada pelos entrevistados. 

Segundo eles, antes os anúncios audiovisuais eram mais engraçados, conquistando sua atenção. 

Ou, ainda, que entendiam as informações, o que não acontece atualmente, pois as propagandas 

não oferecem muita informação visual, no caso, a legenda.  

Orientando a discussão sobre o que se destaca nos anúncios audiovisuais, os 

entrevistados revelam justamente os problemas que a falta de informação causa em suas vidas. 

Ao mesmo tempo, demonstram gostar da publicidade audiovisual. Cabe ressaltar, que o 

interesse pela publicidade relaciona-se ao interesse dos consumidores em geral que buscam por 

novidades, já que o surdo, como qualquer outro sujeito consome marcas diversas. 

Logo, as tendências de moda, os lançamentos de produtos (carros, perfumes, celulares, 

entre outros) chamam a atenção do grupo em estudo. Tal entusiasmo percebe-se nas reações de 

alguns entrevistados “eu gosto sim, por exemplo, quando uma modelo mostra uma roupa bonita 

ou um carro, acabo prestando atenção” (ENTREVISTADO 2, 2013). Para o Entrevistado 3 

(2013), a ligação com a moda também ganha evidência “quando é comercial de alguma coleção 



49 

 

nova de roupas, ou de algum perfume me chama a atenção, mas eu fico só na imagem.” No 

entanto, a ausência de LIBRAS ou legenda prejudica o entendimento, como é possível perceber  

 

Às vezes eu entendo que é uma promoção, mas, às vezes, eu entendo algumas 

informações erradas, é bem confuso. Já aconteceu de eu ir em alguma loja depois de 

ver uma propaganda para saber mais e acabar vendo que tive a informação errada. 

E, às vezes, a propaganda também engana, se aproveita da situação e acaba até 

iludindo as pessoas. Então era melhor ter a legenda (ENTREVISTADO 1, 2013). 

 

Nesse sentido, o Entrevistado 6 corrobora essa desconfiança relacionada com a 

publicidade audiovisual, já que, para ele, as propagandas não mostram toda a verdade. Por 

conseguinte, expõe que: 

 
A propaganda do Itaú, diz que ele muda o mundo, mas na verdade quando você vai 

ao banco não tem intérprete, o que mostra uma diferença entre propaganda e 

realidade da empresa, sendo que a propaganda também não tem intérprete. Não tem 

comunicação, no caso, já que eu não tenho uma informação correta 

(ENTREVISTADO 6, 2013). 

 

 Assim, as informações visuais não bastam para que o surdo compreenda a mensagem 

audiovisual, pois o áudio traz informações relevantes que contribuem na construção do sentido. 

Rodríguez (2006) defende que as produções audiovisuais perdem o sentido sem som. Logo, 

percebe-se que os audiovisuais publicitários levam a comunidade surda ao equívoco justamente 

por delegar ao áudio quase toda informação. Quando se trata da compra de produtos, talvez a 

presença de recursos de acessibilidade não tenha tanta relevância, porém, o Entrevistado 6 

(2013) traz uma importante observação a esse respeito: 

 
Eu presto a atenção na imagem mesmo, o que é difícil. Como, por exemplo, quando 

se trata de propaganda de alguma medicação, remédios, eu não tenho informação 

para quê que serve aquilo que estão mostrando, se é bom, ou não é, e pra quê. E se 

eu acabo tomando algo errado? Afinal, não tenho toda informação para saber qual 

finalidade do remédio, para quê é indicado. 

 

 Esses ruídos na comunicação podem provocar erros graves. Da mesma forma, a 

publicidade audiovisual tem sido leviana ao ignorar os grupos minoritários existentes no país, 

como os surdos, já que dificulta o acesso do grupo a informação. É essa dificuldade que destaca 

o Entrevistado 4 (2013), “se as pessoas ficam ali só falando, acabo não entendendo e 

esbarrando nessa dificuldade, né? É difícil de entender”. Os surdos encontram diversos 

obstáculos no que diz respeito ao conteúdo audiovisual. Além de não entenderem, se não tiver 

outra pessoa que possa explicar o que estão vendo, ou viram, podem cometer erros. Sem 

mencionar o direito que todos tem ao acesso à informação, direito que tem sido negado muitas 

vezes aos surdos, quando se trata de produtos audiovisuais. 
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 Sobre os audiovisuais apresentados, os elementos de comunicação, a LIBRAS no 

contexto narrativo, o intérprete de LIBRAS, os caracteres de texto e narração ou trilha sonora, 

questiona-se com qual dos audiovisuais os entrevistados identificaram-se melhor. O 

audiovisual “RBS TV: Facilitando a comunicação das pessoas com seu mundo”, no qual a 

língua de sinais integra a narrativa, é a produção destacada por todos os entrevistados.  

Nesse sentido, o Entrevistado 3 (2013) alega que “eu gostei mais da propaganda da 

RBS, porque deu para ver a realidade de como é a comunicação do surdo com um ouvinte”. 

Entende-se que a interação entre surdos e ouvintes acontece através da pantomima, já que a 

LIBRAS não é conhecida por grande parte da população. Por isso, o anúncio que mostra o 

universo dos surdos acentua-se dentre os demais, sendo visto como a apresentação da sua 

realidade.  

O Entrevistado 4 (2013) afirma que “me identifiquei bastante com a menina surda, 

porque me passou uma emoção, por sentir nela uma realidade do universo surdo”. Assim, os 

entrevistados preferem as produções que conferem destaque à comunidade surda. Conforme o 

Entrevistado 1 (2013), “a RBS me deu uma emoção, precisava ter mais propaganda assim, para 

os ouvintes entenderem um pouco a realidade dos surdos”. Nota-se que existe uma carência do 

público surdo de sentirem-se representados nos anúncios audiovisuais. 

A disposição que os surdos apresentam para aparecer no meio televisivo pode ser 

entendida segundo Barbalho (2005, p. 36), “a mídia que nos dias de hoje detém o maior poder 

de dar a voz, de fazer existir socialmente os discursos. Então, ocupá-la torna-se a tarefa 

primordial da política da diferença, dando vazão à luta das minorias”. Ao mostrar a realidade 

dos surdos, os audiovisuais fazem-na comum a todos os outros sujeitos. Da mesma forma, estar 

presente na mídia gera reconhecimento e garante espaço na sociedade. 

A indicação para que existam mais surdos nos anúncios audiovisuais aparece na 

declaração do Entrevistado 1 (2013), o qual diz que “precisava ter mais propagandas que 

envolvessem os surdos também”. O Entrevistado 4 demonstra a mesma apreensão: 

 
Eu sinto falta de ver os surdos em propagandas, teve uma propaganda de um celular 

da Vivo, em que a mulher era ouvinte e o homem era surdo, e eles conversavam por 

mensagem até que se encontraram para comer um sorvete de chocolate. Isso é 

importante, mostrar os surdos na TV (ENTREVISTADO 4, 2013). 

 

O audiovisual mencionado anteriormente, comprova a busca por identificação dos 

surdos, já que ela foi veiculada no ano de 2010 e o entrevistado apresentou um relato fiel dos 

acontecimentos do anúncio. Assim, o Entrevistado 3 expressa que “se tivesse um surdo nas 

propagandas, elas seriam diferente para mim, um surdo sinalizando e uma propaganda mais 
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longa que mostrasse mesmo os sinais”. Os surdos querem ser vistos, assim como qualquer 

telespectador quer ver sua realidade na televisão. Martín-Barbero e Rey (2001, p. 87) destacam 

que “a televisão se converteu em árbitro do acesso à existência social e política”. Isto é, ela 

define quais os sujeitos devem ter representação na sociedade. Kilpp (2000, p. 39) afirma que: 

 
É que a televisão é hoje esse negócio da propaganda, da informação e do 

entretenimento, mas ela é também um poderoso veiculo identitário, no qual cada um 

almeja reconhecer-se, à sua gente e à sua terra. Até porque é assim que o negócio 

funciona e se realiza. 

 

Para que obtenha sucesso, a televisão precisa que espectador permaneça fazendo parte 

da audiência e, para isso, ela deve apresentar elementos que façam parte do cotidiano dos 

receptores. O mesmo acontece com as propagandas que necessitam que os consumidores 

identifiquem-se com as marcas para vender seus produtos. No entanto, nenhuma delas 

demonstra a devida atenção ao público surdo.  O entrevistado 1 pensa que 

 

Se as propagandas tivessem um surdo ali, falando em LIBRAS: “oi, tudo bem?” com 

outro ouvinte, com elementos engraçados junto, ter uma relação entre ouvintes e 

surdos nas propagandas. Na propaganda do carro, se trocassem as pessoas que estão 

conversando por surdos sinalizando, como seria? Ou, uma das crianças fosse surda, 

quem sabe, os surdos se sentiriam melhor (ENTREVISTADO 1, 2013). 

 

Essa exposição da cultura surda e da LIBRAS poderia diminuir o preconceito existente 

com os surdos, bem como mostrá-los longe do viés da deficiência. Martín-Barbero e Rey 

destacam o papel social da televisão. 

 
A comunicação permite visibilidade, na medida em que abre espaço da deliberação 

pública, expõe os temas em controvérsia e suas diferentes interpretações e aumenta a 

quantidade e, sobretudo, a qualidade das formas de acesso ao debate social 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2001, p. 86). 

 

A televisão e os anúncios audiovisuais deveriam estimular discussões a respeito da 

cultura surda e língua de sinais com a finalidade de desconstruir os estereótipos que cercam a 

surdez. Thoma aborda as representações midiáticas que tem sido feitas em relação aos surdos 

nos últimos anos. 

 
As representações vão sendo criadas e legitimadas fazendo, por exemplo, com que a 

opinião pública ora se sensibilize pelos limites encontrados pelos surdos [...] ora o 

superestime considerando o capaz de realizar todo tipo de atividade, ‘apesar da 

deficiência.’ O que menos se percebe (ao menos por aqueles que não convivem com 

os surdos) é que tanto em um caso, como no outro, o preconceito aparece em primeiro 

plano, seja subestimando a capacidade do surdo, seja superestimando-a (THOMA, 

2010, p. 132). 

 

É preciso que a surdez seja entendida como uma diferença cultural, que de nada 

impossibilita os surdos, desde que ela seja considerada pelos ouvintes. Da mesma forma, os 
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audiovisuais devem motivar o ouvinte a aprender a LIBRAS para comunicar-se com o surdo. 

Segundo o Entrevistado 6 (2013), 

 
A propaganda da RBS mostrou a realidade da comunidade surda, que não existe 

muita comunicação. Ela mostrou algumas pessoas que não estavam entendendo a 

menina surda, mas que a mãe auxiliou, um amigo ajudou também. Mostrou uma 

realidade que a população precisa aprender LIBRAS para se comunicar com outras 

pessoas, os surdos. Também a questão da família que a mãe sabe LIBRAS, uma 

realidade que muitos surdos não vivem, por que muitos pais não sabem se comunicar 

com os filhos. É importante mostrar isso, é uma forma de não ter preconceito.  

 

A LIBRAS precisa ser valorizada nas produções audiovisuais, a fim de minimizar as 

barreiras culturais e linguísticas que separam surdos e ouvintes. E também como forma de 

torná-la conhecida por todos. Já que, muitas vezes, os problemas de comunicação dos surdos 

começam dentro de suas casas, com os familiares. Gesser ressalta que a língua de sinais deveria 

unir surdos e ouvintes. 

 
De qualquer forma, o elo que aproxima ouvintes e surdos é o da língua de sinais, e 

desde sempre ela foi banida e rejeitada. Muitos pais a rejeitam porque não sabem 

como lidar com seus filhos; são vítimas, da mesma que alguns educadores. Todavia, 

se algo há para ser mudado, é a prática do distanciamento entre pais/professores 

ouvintes e seus filhos/alunos surdos provocada pelo medo e pelo desconhecimento da 

surdez (GESSER, 2009, p. 80).  

 

Outra característica dos anúncios audiovisuais que se destaca junto aos entrevistados 

refere-se ao apelo emocional. Assim, a sensibilidade do público surdo é facilmente percebida 

na menção do Entrevistado 1 (2013).  

 
Teve uma propaganda da Panvel, da cachorrinha, se não me engano é Sofia, que é 

muito bonita, eu senti bastante emoção, se tivesse uma sinalização ali eu sentiria 

mais. É muito bonita, eu me identifiquei com meu cachorro, então, se tivesse uma 

LIBRAS ali, teria um sentimento, uma emoção maior também. Por que os ouvintes já 

estão acostumados com essa informação completa, mas nós, surdos, não. E como as 

propagandas ficam pouco tempo e vão trocando, mas não acontece essa mudança de 

ter a LIBRAS ali, então fica tudo a mesma coisa.  

 

 Da mesma forma, o Entrevistado 5 (2013) também afirma que “quando as propagandas 

usam o humor fica mais engraçado, então chama mais atenção, por que transmite alguma 

emoção”. Entende-se que o público surdo recebe melhor os audiovisuais que envolvam suas 

emoções. Nesse sentido, Sant’Anna (2009, p. 162) destaca que “pesquisas constataram que os 

anúncios com apelos emocionais são mais lembrados, porque, além de mexer com nossos 

sonhos e fantasias, é como se nos colocassem dentro deles. Os personagens se parecem conosco, 

com nossa turma, sentem-se como nós, são, enfim, reais”, os anúncios audiovisuais com apelo 

emocional perdem a característica de venda e cativam o espectador. 
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Como é possível perceber, os surdos gostam dos anúncios emotivos, bem como prestam 

atenção nos detalhes das produções audiovisuais. O Entrevistado 5 (2013) ressalta que “na 

propaganda da RBS eu entendi muito a imagem, os olhares, as crianças, o momento, foi mais 

fácil de entender”, a percepção visual dos surdos evidencia-se na compreensão dos 

audiovisuais. 

O anúncio audiovisual da RBS TV sobressai quanto à identificação junto aos 

entrevistados e a propaganda com a intérprete de LIBRAS quanto à compreensão da 

mensagem, sendo citada por todos os entrevistados como recurso mais adequado, o que pode 

ser entendido de acordo com o Entrevistado 4, 

 
fiquei em dúvida entre a RBS e a com intérprete, mas porque com a RBS eu tive uma 

emoção real de algo que vivi. Mas gostei mais da com intérprete porque eu tive uma 

informação certa do que aconteceu na propaganda. Sabia o assunto que estava sendo 

abordado na propaganda (ENTREVISTADO 4, 2013). 

 

 Para o Entrevistado 2 (2013), “a propaganda com o intérprete passa a informação mais 

completa”, assim, o Entrevistado 5 também menciona o audiovisual com o intérprete de 

LIBRAS, “a com intérprete trouxe a LIBRAS mais visual, do que a propaganda da menina 

surda. As duas foram boas, só que a primeira passou a informação completa 

(ENTREVISTADO 5, 2013). Portanto, reforça uma inquietação que apareceu no início da 

conversa: a ausência de informação que os surdos enfrentam nos anúncios publicitários 

audiovisuais. 

Entende-se que são dois contextos narrativos diferentes. No audiovisual da RBS TV, a 

LIBRAS está no contexto e os acontecimentos desenvolvem-se em torno dela. No anúncio com 

o intérprete, a LIBRAS não interfere no ambiente, apenas é sinalizada de acordo com a fala dos 

personagens ou narrador. Do mesmo modo, o intérprete de LIBRAS é um recurso para que os 

surdos tenham acesso as informações. E justamente por essa função que as propagandas com 

interprete ganham ênfase. O Entrevistado 5 (2013) declara “com o intérprete, eu tive a 

informação completa”. Então, surge uma nova questão relacionada ao intérprete “eu gostei do 

comercial com o intérprete de LIBRAS, mas a cor da camiseta que ele estava usando era ruim, 

não foi uma cor que deu contraste com a pele dele, e acabou prejudicando a minha 

compreensão” (ENTREVISTADO 4, 2013). O anúncio da Sinditelebrasil apresenta fundo 

muito claro e o intérprete utiliza camiseta branca o que prejudica a visualização dos sinais. 

Essa observação relacionada à cor da camiseta do intérprete pode passar despercebida 

para quem desconhece a importância visual para os surdos. No entanto, não deixa ser relevante, 

já que compromete a transmissão das informações. O entrevistado 3 (2013) também levanta 
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essa consideração: “o tamanho era pequeno o que dificultou um pouco e a roupa dificultou 

para visualizar. Se tivesse uma roupa com um contraste maior seria melhor”. Mas pondera a 

respeito “se não tivesse intérprete, poderia ter legenda também, uma das duas coisas já ajuda, 

mas tem que passar a informação correta”. Quanto à tela do intérprete, o entrevistado 4 (2013) 

analisa: 

 

a visualização é um pouco ruim ali, por causa do contraste que não era adequado, a 

imagem era muito clara, o quadro pequeno também, talvez uma imagem maior 

facilitaria, em outros países é assim, mas no Brasil mas são muito pequenos os 

espaços dedicados aos intérpretes. 

 

Nota-se que é importante considerar os elementos visuais que compõe a tela do 

intérprete para que a composição seja harmônica e não interfira na sinalização, já que os sinais 

merecem realce. O Entrevistado 2 também prefere o audiovisual com intérprete de LIBRAS e 

justifica. 

 
porque eu tive a informação correta e de forma completa, porque, por exemplo, na 

propaganda da Coca Cola não tinha muitas informações, teve apenas um texto final. 

O da menina surda foi pouca informação. Eu tive a informação completa com o 

intérprete sinalizando (ENTREVISTADO 2, 2013). 

 

O entrevistado 1 (2013) expõe que “na RBS eu senti uma emoção ali, na propaganda 

do carro eu entendi um pouquinho, a Coca-Cola também. Mas, acredito numas propagandas 

melhores, e, se tivesse com LIBRAS, os surdos teriam uma informação mais correta de tudo”. 

Para o entrevistado 4 (2013) “na propaganda da Coca-Cola, ou independente de ser da Coca, 

de outro produtos, eles utilizam muito a música. Então, se tivesse uma legenda das músicas 

também, ou outro recurso, seria interessante para que nós, surdos, tenhamos acesso”. Essa é 

uma reivindicação recorrente, visto que os anúncios audiovisuais sem intérprete ou legenda 

deixam lacunas com as quais os surdos não conseguem entender sozinhos.  

É o que diz o Entrevistado 4 (2013) “o mais importante foi a propaganda que 

apresentou a LIBRAS, porque não teve prejuízo no entendimento, eu recebi a informação 

corretamente”. Dessa forma, vale destacar que, segundo Rodríguez (2006), o som muda a 

percepção do receptor sobre o audiovisual e quando não é compreensível, no caso dos surdos, 

equívocos acontecem. Então, é necessário fornecer para eles recursos que complementem as 

informações visuais. 

 Posteriormente, questionados em relação à ausência dos recursos de acessibilidade 

(intérprete, caracteres de texto ou legenda) nos audiovisuais, os entrevistados mostraram-se 

contrários à falta deles. O Entrevistado 4 (2013) apresenta-se incomodado. 
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eu vou ficar sem entender nada. Eu vou ficar sem nenhuma informação, vou querer 

saber e não terei como. Principalmente, no caso de surdos que moram sozinhos, não 

tem nenhuma informação, e se é uma informação importante: política, eleição precisa 

ter, como eles vão ter essa informação? 

 

Observa-se que os surdos olham-se como grupo, considerando situações externas as 

suas e, assim, trazem hipóteses relevantes para entender a necessidade do recursos de 

acessibilidade para a comunidade surda. Como consequência a essa inquietação, o Entrevistado 

2 (2013), que revela suas experiências e de outros surdos, quando não têm acesso ao conteúdo 

televisivo. 

 
Se não tiver nenhum desses recursos eu ficarei muito irritado. É um direito que os 

surdos têm de ter acesso à comunicação. No local onde eu trabalho, como professor, 

por exemplo, os alunos estão em casa e muitos não sabem o português, aí eles chegam 

na escola e acabam perguntando para o professor: “tu viu na televisão ontem? E 

explicam o assunto. Eu não entendi nada.” Então o professor acaba tentando 

explicar, porque muitos familiares não sabem LIBRAS também, não sabem se 

comunicar com os surdos e não sabem transmitir a mensagem. Eu tento explicar a 

imagem, o que eu vi, para que eles possam tentar entender o que aconteceu. 

  

 O Entrevistado 3 (2013) manifesta uma preocupação gerada pela inexistência de 

recursos de acessibilidade, de que os surdos dependam de outros sujeitos para entender o que a 

televisão apresenta. Logo, o Entrevistado afirma que “se não tem esses recursos, a gente precisa 

pedir para outras pessoas e, se não tem outra pessoa, eu fico só naquela imagem ali. Não tem 

mais nada. E eu tenho direito de entender aquilo sem precisar de outras pessoas.” A 

independência dos surdos precisa ser garantida, pois eles têm direito ao acesso a informação. 

Além disso, é preciso considerar casos de surdos que moram sozinhos ou tem problemas de 

comunicação com os familiares, logo, não têm como esclarecer as dúvidas originadas pelos 

anúncios audiovisuais. 

Conforme, Rodríguez (2006, p. 253) “som e imagem se associam para conduzir a 

interpretação que o espectador deve fazer do conjunto audiovisual”, assim, o receptor deve 

interpretá-los conforme suas experiências. No entanto, os surdos têm uma cultura diferente, na 

qual os recursos visuais são os elementos que proporcionam a percepção dos acontecimentos, 

o que, torna necessário oferecer recursos que explorem os sentidos visuais da comunidade 

surda. 

 
Quando eu era pequena minha mãe sempre me dava o ZH para ler, para eu ter as 

informações. E ela me dizia que era igual à televisão. Quando precisava, interagia 

com a minha mãe que sabia LIBRAS, mas na escola eu perguntava sobre as 

informações e as pessoas não sabiam informar, então ela lia jornal que facilitava o 

entendimento e, assim, consegui passar até mesmo para outros surdos as informações 

(ENTREVISTADO 3, 2013). 
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Dessa forma, a legenda é o recurso mais citado entre os entrevistados, porém, é o recurso 

mais comum nos audiovisuais e a obrigatoriedade está definida na legislação brasileira. Sobre 

a Lei que estabelece o Closed Caption, Thoma (2010) condena alguns aspectos usados na 

escolha legendagem. 

 
O que há de comprometedor na aprovação de tal Lei, é o fato de que o projeto atende 

a uma maioria de surdos alfabetizados em língua portuguesa, havendo um espécie de 

exclusão dos que seriam beneficiados com a legenda (THOMA, 2010, p. 131). 

 

O argumento da autora ganha ênfase nesta pesquisa, o Entrevistado 3 possui formação 

universitária, logo, apresenta maior domínio da língua portuguesa, o que facilita o entendimento 

das legendas. Em contrapartida, o intérprete de LIBRAS ainda é apresentado apenas em 

audiovisuais de cunho político, ou governamental, decisão estabelecida pela legislação que 

prevê a utilização da língua de sinais neles. Quanto a importância da LIBRAS ou legenda para 

os surdos, o Entrevistado 1 (2013) ressalta: 

 
Se esses recursos não existem, os surdos acabam dependendo de outras pessoas, no 

caso, pai ou mãe, para explicar o que eles viram. Um ouvinte e um surdo casados, ele 

sempre terá alguém que pode auxiliar, mas e dois surdos casados, como terão acesso? 

Por exemplo, quando eu era jovem, teve o episódio das Torres Gêmeas, eu perguntei 

na escola, mas era difícil, não tinha LIBRAS e as pessoas não sabiam se comunicar 

comigo. 

 

A LIBRAS conquistou destaque nos últimos anos. Em 2001, ano em que aconteceu o 

episódio relatado pelo Entrevistado 1, a língua de sinais não era reconhecida. Quando se trata 

de anúncios audiovisuais, a utilização da LIBRAS acontece lentamente.  

Considerando que a LIBRAS possui uma gramática diferente do português tradicional, 

o que poderia influenciar a compreensão das legendas, questiona-se aos entrevistados: se as 

legendas deveriam usar a estrutura gramatical da Língua Portuguesa ou da LIBRAS na 

legenda. Segundo Gesser (2009, p. 33), “a língua de sinais tem estrutura própria, e é autônoma, 

ou seja, independe de qualquer língua oral em sua concepção linguística”. Assim sendo, a 

estrutura da LIBRAS constituiria, ou não, em um obstáculo para o entendimento da mensagem. 

O Entrevistado 2 considera melhor a adequação gramatical à LIBRAS. 

 
O surdo tem uma inversão, uma gramatica diferente, então poderia melhorar, tirar 

as preposições, por exemplo, os surdos não têm isso na gramática deles. Então, de 

repente, pode-se fazer uma legenda específica, não precisa ser aquele o português 

correto, por que, às vezes, o texto fica muito pesado, demora para entender. E nós 

acabamos descobrindo depois o que está acontecendo. E se for igual ao que estamos 

acostumados, com a nossa gramatica, o texto seria mais leve. Com o português 

correto, demora muito para formular esse contexto. Então, se encurtasse ou enredo 

todo facilitaria, pois ficaria mais fácil de entender por que ficaria igual a LIBRAS. É 

muito difícil ler e tentar entender o que o programa está dizendo, ou a propaganda, 

novelas, enfim (ENTREVISTADO 2, 2013). 
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Assim, observa-se que a compreensão dos surdos sofre influência da língua materna, 

que não apresenta flexão de verbos, artigos ou uso de preposições e a utilização desses 

elementos dificulta a leitura. Vale ressaltar, que o Closed Caption foi desenvolvido como 

recurso para que os surdos tenham acesso à informação televisiva, apesar de ser usada para 

outros fins.   Em vista disso, o Entrevistado 1 (2013) defende a manutenção da legenda com 

português tradicional “a legenda com o português perfeito, eu tento entender, mas tem casos 

de pessoas idosas que perdem a audição e acabam usando a legenda. Então seria melhor 

manter a estrutura usada já que, não somos só nós, os surdos”. Da mesma forma, o 

Entrevistado 2 (2013) também reforça essa afirmação “têm pessoas que perdem a audição e 

acabam lendo a legenda. Mas são duas populações diferentes, uma que sabe o português 

corretamente, e outra tem uma estrutura gramatical diferente, no caso, os surdos”. Existem 

sujeitos que perdem a audição quando adultos e, conhecem a estrutura gramatical da Língua 

Portuguesa diferentemente, do grupo pesquisado que convive com a surdez desde a infância. 

Assim, torna-se necessário pesquisar quais as demandas existentes em relação às produções 

audiovisuais para solucioná-las. Ainda por cima, os recursos existentes precisam de melhorias, 

pois o Closed Caption, principal recurso de acessibilidade dos surdos, apresenta vários ruídos 

de comunicação. Como destaca o Entrevistado 4: 

 
muitas vezes as legendas são confusas, começam bem e depois tem erros, o que me 

deixa irritada porque eu não consigo entender. O noticiário, uma novela, por 

exemplo, deveria ter português correto, às vezes tem umas palavras erradas. Ou o 

texto fica muito pesado quando o português é usado corretamente 

(ENTREVISTADO 4, 2013). 

 

A legendagem do Closed Caption perde a sincronia, tem erros de digitação e atrasos que 

prejudicam o entendimento dos surdos. Tal fato acontece porque o sistema de transcrição é 

realizado, ou por um software que apresenta dificuldade de registrar algumas palavras ou é feita 

pelo homem manualmente. Sendo que, no último caso, podem ocorrer mais erros devido a 

rapidez da digitação que precisa acompanhar. 

Motivados a refletir a escolha dos recursos de comunicação mais adequado para a 

comunicação televisiva, a maioria dos entrevistados afirma que se pudesse escolher um 

recurso, escolheria o intérprete de LIBRAS. Desse modo, o Entrevistado 2 (2013) diz que “o 

melhor recurso é o intérprete”, resposta foi repetida pelos demais entrevistados, no entanto, 

cada um propôs os ajustes que considera necessário para melhorar o alcance da informação. 
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uma tela maior, pois é muito pequenininho, se aumentasse um pouquinho mais seria 

muito melhor. Na Europa, a tecnologia é muito mais avançada, lá, acontece o 

contrário, a tela é toda para o intérprete de LIBRAS e a informação para os ouvintes 

é bem pequena, quase a que os surdos tem aqui. É, aqui no Brasil, não sei qual o 

problema, se é falta de verba, ou tecnologia, ou questões políticas. Não sei o que é, 

mas aqui o respeito maior é da comunidade dos ouvintes, diferente lá da Europa, 

onde respeitam mais a comunidade surda. É uma proposta deles, mas aqui no Brasil 

precisa-se discutir mais isso (ENTREVISTADO 2, 2013). 

 

O Entrevistado 3 concorda que o tamanho da tela do intérprete é pequeno e defende a 

igualdade entre a tela do intérprete e cena, já que os ouvintes não precisam ver o que acontece 

na tela para compreender o que se passa na narrativa. Ao contrário, os surdos necessitam 

visualizar os sinais para interpretar os significado e compreender os acontecimentos na tela. 

Conforme o trecho a seguir: 

 
Deveria ter uma igualdade entre quem está falando e o interprete. Há uns 5 ou 6 anos 

atrás, em Santa Rosa, nós fizemos um oficio para entregar a RBS, mas eles não 

aceitaram por que precisava de mais ou menos 40 mil para que a programação tivesse 

uma intérprete. O Rio Grande do Sul precisa de uma proposta mais forte, precisa 

lutar mais por isso, por que falta essa informação para os surdos seja com intérprete 

ou legenda, mas é muito difícil (ENTREVISTADO 3, 2013). 

  

Mais uma vez a insatisfação quanto a RBS TV vem à tona, da mesma forma que a 

reivindicação para que o governo tome iniciativas para melhorar o acesso dos surdos às 

informações. Assim, dificuldade de visualização expõe-se novamente. O Entrevistado 5 

reconhece a necessidade de mudanças no espaço do intérprete para que o acesso a informação 

seja simplificado. 

 
Talvez se padronizassem a tela com um espaço maior para que os surdos pudessem 

ver o interprete melhor, afinal, os ouvintes têm acesso a informação e não precisam 

vê-la (ENTREVISTADO 5, 2013). 

 

A padronização da tela para o intérprete parece ser uma saída viável, uma vez que 

evitaria equívocos, como nos casos em que a LIBRAS não é identificável, pois está num espaço 

muito pequeno. Nesse sentido, o Entrevistado 4 (2013) considera alguns aspectos visuais da 

janela de intepretação. 

 
O melhor seria que o intérprete estive presente nas propagandas, mas com uma roupa 

neutra que dê contraste com a pele e com uma tela maior, não quadrada, mas 

retangular, para que o intérprete apareça melhor, já melhoraria bastante. Teria que 

ter acesso à intérprete para todos os surdos. 

 

Assim, pensar em novos formatos para a inserção do intérprete mostra-se explícito, bem 

como sua aplicação nas produções audiovisuais. No entanto, para o entrevistado 1 (2013), não 

existe um recurso que seja mais adequado para todas as programações, já que em cada situação, 

um elemento seria melhor. 
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No caso de filmes de guerra, ação, por exemplo, o Homem Aranha, não precisaria 

ter intérprete, pois atrapalha a imagem, então seria melhor a legenda. É o mesmo 

caso, das novelas e futebol, por exemplo, considero melhor a legenda, pois não 

atrapalha a imagem. Mas, para informações, jornais e noticiários, eu acho 

importante ter o intérprete, e não legenda.  

 

O Entrevistado vai mais além, sugere que o governo crie um canal destinado aos surdos, 

ou, ainda, que exista um canal pago, no qual as informações fossem legendadas ou sinalizadas. 

 

Ou que houvesse a criação de um outro canal, ou o mesmo canal, mas que o surdo 

pudesse acessar e lá ter a informação através da LIBRAS ou legenda direcionada 

para eles, nem que fosse o mesmo sistema da TV a cabo e os surdos tivessem que 

assinar e pagar, só que ai alguns surdos também não teriam acesso. Eu gosto muito 

das políticas nacionais, então os impostos que a gente paga são repassados para o 

Governo, quem sabe se tivesse uma verba, algo assim, que eles pudessem pegar esse 

dinheiro e investir nesses programas, investir nisso (ENTREVISTADO 1, 

2013). 

 

Observa-se que o não direcionamento das informações para o público surdo motiva-os 

a querer uma opção em que a comunicação seja feita para eles. Assim, a criação de uma opção 

para que os surdos tenham acesso as informações mostra-se evidente também na resposta do 

Entrevistado 2 (2013). 

 
Nós todos, surdos, queremos uma intérprete, uma sinalização melhor. Por exemplo, 

deveria ter a mesma opção que os ouvintes têm com a legenda, para os surdos 

escolherem se querem ou não com o intérprete a programação. Na verdade, não sei 

como funciona na Europa, mas talvez se houvesse interesse das autoridades em 

pesquisar. É importante pensar nessas mudanças. 

 

Logo, o Entrevistado 5 (2013) propõe “ou, os surdos terem a opção de escolher o 

intérprete, como fazem com o Closed Caption”. Percebe-se que os surdos não têm alternativas 

quando se trata da forma que a informação será transmitida, por consequência sugerem até 

mesmo uma separação de conteúdo destinado para eles. Essa motivação deve-se ao fato de que 

a programação é direcionada aos ouvintes, acarretando aos surdos um acesso restrito às 

informações. 

Do mesmo modo, deveriam ser implementadas maneiras mais adequadas de comunicar 

com o público em estudo, para que ele alcance integralmente o conteúdo informacional 

televisivo, bem como o publicitário. Destaca-se que a amostra pesquisada tem interesse nos 

anúncios publicitários audiovisuais o que os torna um público em potencial para as marcas. 

Percebe-se, também, uma pequena mudança no cenário comunicacional, no qual algumas 

marcas já estão implantando o Closed Caption nos anúncios publicitários audiovisuais, porém, 

o mesmo não acontece com a LIBRAS. 
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4.2 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Após as interpretações, compreende-se que os surdos querem ser vistos, ouvidos e 

representados, por isso, apresentam-se receptivos à pesquisa e buscam ter seus anseios 

acolhidos. Os entrevistados demonstram uma carência de sentirem-se parte do universo 

televisivo, não somente pela visibilidade, mas também porque a televisão poderia disseminar 

os aspectos culturais da comunidade surda, minimizando o preconceito existente.  

Em contrapartida, manifestam receio em relação à publicidade, bem como um 

desapontamento com os anúncios audiovisuais, já que não se identificam como parte do público 

dessas produções. No entanto, é perceptível o interesse que possuem quanto ao conteúdo 

publicitário, sendo que levantaram diversas questões em torno dele. Expressam muita 

sensibilidade, tanto para os apelos emocionais do audiovisual, quanto para as demandas sociais 

existentes. 

Assim, nota-se que os anúncios publicitários audiovisuais que contextualizam os surdos 

têm um significado diferente para eles. Essa diferença pode ser vista nos relatos e também nas 

reações observadas. Há uma cobrança para que mais anúncios incluam surdos nas narrativas 

audiovisuais. Nesse sentido, acredita-se que a publicidade poderia diminuir as barreiras que 

separam surdos e ouvintes, e, principalmente, ao apresentá-los fora do estereótipo de 

deficiência. 

Em relação ao conteúdo televisivo, os surdos revelam uma profunda aflição causada 

pela falta de informações que enfrentam, logo, procuram outros meios, como internet e jornal 

impresso, que proporcionam o conhecimento aos acontecimentos do mundo. Entretanto, nem 

todos os surdos tem acesso à internet, inclusive na amostra pesquisa, somente três indivíduos 

têm internet em casa. E existem, ainda, casos de surdos que não são alfabetizados, o que 

inviabiliza a leitura do jornal.  

Embora, declarem que não compreendem totalmente o conteúdo visto na televisão, e 

que o Closed Caption atrapalha o entendimento, já que o texto é muito “pesado”, os sujeitos 

surdos não solicitam grandes mudanças. O grupo considera apenas que a LIBRAS deveria 

ganhar destaque, assim como os intérpretes na programação, principalmente no que se refere a 

informação, no caso, os noticiários.  

Essa necessidade se evidencia, uma vez que o Closed Caption com português tradicional 

dificulta a leitura e o acompanhamento das informações visuais. O que indica a possibilidade 

de adequar a legenda oculta a estrutura gramatical da LIBRAS para que o texto seja 
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simplificado e assim compreendido mais facilmente. Ressalta-se que a estrutura da LIBRAS 

interfere no entendimento das legendas, já que elas empregam a gramática da língua portuguesa. 

Identifica-se que, com o passar do tempo, quando os surdos adquirem consciência de 

que não entendem o que lhes é apresentado, eles perdem o interesse, uma vez que as 

informações que possuem estão somente nas imagens. Consequentemente, a televisão não se 

esforça para atraí-los ou mantê-los como audiência, pois não investe na adequação da 

comunicação com o esse público. 

A partir disso, a ausência de recursos de acessibilidade estimula a dependência de tais 

sujeitos para com os ouvintes, mantendo sobre eles o discurso ouvintista e a imagem de 

impossibilidade, já que, quando os recursos de acessibilidade estão disponíveis, o surdo tem 

autonomia para entender o que vê. Assim, apesar de contrários a falta de recursos, em nenhum 

momentos os entrevistados mostraram-se constrangidos ao pedir auxílio para os ouvintes a fim 

de completar as informações. Os surdos querem apenas que seus direitos sejam garantidos e 

que tenham acesso às informações. 

O grupo pesquisado apresenta resistência quanto ao fato dos anúncios audiovisuais não 

possuírem vínculo com a realidade. Essa reação é justificada pelos episódios relatados, já que 

eles sentiram-se enganados pela falta de informação existente no discurso publicitário, que os 

levou a cometerem erros. A ocorrência de equívocos fez com que os surdos percam a confiança 

na publicidade, sendo vista como um discurso comercial com fins lucrativos. 

Vale destacar que os surdos mostram-se indignados com a imagem de incapacidade que 

a sociedade faz do grupo surdo. Em contrapartida, são acessíveis para ensinar quem tiver 

interesse na cultura surda e na LIBRAS. É possível perceber que o grupo surdo é bastante unido 

e, assim, muitas vezes os entrevistados respondem aos questionamentos como um grupo e 

consideram situações de outros sujeitos.  Desse modo, a escolha pelo intérprete de LIBRAS nos 

audiovisuais pode ser justificada pelo sentimento de pertença ao grupo surdo, pois a língua de 

sinais é uma das características mais evidentes dentro da sua cultura. Considera-se também, que 

os sinais são parte da língua materna dos surdos e assim, ao serem apresentados nas produções 

audiovisuais tem mais chances de alcançar a comunidade surda, do que a língua portuguesa 

utilizada nas legendas e que se constitui como segunda língua. 

Os entrevistados trazem ainda observações relevantes quanto a cor de roupa utilizada 

pelos intérpretes, e, também, sobre a aparência visual como um todo, uma vez que deve garantir 

destaque à sinalização. Então, compreende-se que não é só disponibilizarr a tela de intérprete 

no canto do audiovisual, torna-se necessário observar os aspectos visuais que compõe a cena 

para que ele sobressaia no conjunto. Acredita-se ser oportuno rever o papel da publicidade, 
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ponderando o seu aspecto social, para que, assim, proporcione a todos o acesso à informação 

publicitária. 

Por fim, vale ressaltar que a não compreensão que os surdos apresentam quanto ao 

conteúdo audiovisual não pode ser vista como um problema dos surdos, originado pela 

deficiência, mas sim como um desafio a ser solucionado pelas emissoras e, principalmente, pela 

publicidade audiovisual, já que não oferecem aos surdos recursos que proporcionam o seu 

entendimento, como o intérprete de LIBRAS, o Closed Caption ou até mesmo caracteres de 

texto. Logo, eles não recebem opções que auxiliem na complementação das informações visuais 

que percebem, e, assim, na maioria das vezes, não entendem o conteúdo dos anúncios 

publicitários audiovisuais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Estudar como os sujeitos relacionam-se com a publicidade torna-se imperativo na 

sociedade contemporânea, uma vez que os anúncios de tal cunho se inserem frequentemente no 

cotidiano das pessoas. Quando se trata dos surdos, o estudo para compreender sua percepção 

ganha força à medida que as particularidades deste público encontram-se desconhecidas pela 

maioria da população. 

Sendo assim, este trabalho revelou-se um desafio desde o início: a pouca bibliografia 

que aproxime os surdos da comunicação audiovisual, o aprendizado de uma cultura diferente, 

o contato com os surdos para as entrevistas e a percepção do quão renegado tem sido o direito 

à informação desses sujeitos, mostraram-se aspectos em conflito que foram decepcionantes e 

motivadores. Como resultado, a pesquisa torna-se fascinante uma vez que possibilita descobrir 

novas perspectivas relativas a publicidade. Ao mesmo tempo, é gratificante esclarecer a posição 

dos surdos quanto ao contexto comunicacional. 

Surpreendentemente, descobre-se que algumas telenovelas trouxeram os surdos em sua 

narrativa, tendo inclusive um personagem surdo como protagonista em uma delas. Entretanto, 

essas produções datam dos anos 80, não existindo recentemente novos programas do gênero 

que destaquem a cultura do povo surdo. Todavia, recentemente a publicidade audiovisual tem 

mostrado interesse pela comunidade surda, ainda que pouco. 

Percebe-se uma tentativa de aproximação entre a publicidade audiovisual e os sujeitos 

surdos, uma vez que eles foram representados em alguns anúncios nos últimos anos, ainda mais 

que algumas marcas já estão oferecendo anúncios com Closed Caption. No entanto, os 

audiovisuais são escassos, e, quando se trata dos grupos minoritários, observa-se que os surdos 

tem sido um dos grupos menos apresentados neste gênero de comunicação. Nesse sentido, sua 

língua encontra-se limitada aos intérpretes de LIBRAS, sendo vista pela hegemonia ouvinte 

como um resultado da deficiência.  

Observa-se como imperativo a valorização da LIBRAS, seu ensino e divulgação para 

sociedade em geral. Acredita-se que a publicidade tenha um papel social, já que ela faz parte 

da vida das pessoas, propondo costumes, tendências e novos hábitos. Logo, a atuação 

publicitária reflete na imagem que as pessoas tem de outros sujeitos, por isso, ela deveria 

apresentar a cultura surda e a língua de sinais longe dos estereótipos convencionados. 

A proposta central desta pesquisa baseou-se na descoberta da percepção que surdos de 

Santa Maria tem quanto aos anúncios publicitários audiovisuais, visto que a língua materna dos 
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surdos raramente é apresentada, o que poderia comprometer seu entendimento. Para tanto, 

apresentou-se cinco anúncios que utilizavam diversos elementos para transmissão da 

mensagem e identifica-se as percepções do grupo surdo. Os resultados desta análise trouxeram 

resultados significativos. 

As produções que não utilizam o intérprete de LIBRAS, ou legenda oculta (CC) não 

tem sentido para os surdos, já que eles afirmam não compreender audiovisuais que possuem 

somente narração ou trilha sonora. Da mesma forma, identificam-se com os anúncios que dão 

visibilidade aos surdos. Em contrapartida, tem dificuldade na leitura das legendas (CC) que 

usam a estrutura gramatical da língua portuguesa, reflexo da sua primeira língua, a língua de 

sinais. 

Com relação aos objetivos específicos, o primeiro refere-se a “pesquisar as políticas 

públicas que proporcionam a compreensão dos surdos ao conteúdo televisivo”. Da mesma 

forma, observa-se que essas políticas possibilitaram grandes mudanças, mas que elas ainda são 

insuficientes, visto que não existe uma indicação para que a publicidade audiovisual utilize 

recursos inclusivos e que essa falta acarreta prejuízo no entendimento desses sujeitos. Por 

conseguinte, nota-se que não existe um estudo aprofundado que identifique quais elementos são 

mais adequados a compreensão dos surdos, uma vez que a legenda oculta privilegia os surdos 

que tem maior nível de instrução e o intérprete de LIBRAS é recomendado apenas em anúncios 

políticos ou governamentais, em outras palavras, as políticas existentes não dão conta de 

disponibilizar aos surdos o acesso integral a informação. 

Quanto ao segundo objetivo, “realizar um estudo de percepção com os sujeitos surdos”, 

verificou-se que eles preferem produções que trazem a língua de sinais, bem como outros surdos 

na narrativa. Demonstram desconfiança no que diz respeito a publicidade audiovisual e sentem-

se muitas vezes ignorados, já que afirmam saber que ali não encontraram a LIBRAS ou a 

legenda. Em contrapartida demonstram interesse por anúncios: de carros, roupas, perfumes, 

entre outros. E declaram que se essas produções utilizassem a LIBRAS dariam mais atenção a 

elas, assim como teriam um significado diferente. 

E por fim, o objetivo de “identificar as formas de linguagem publicitárias em 

audiovisuais mais eficazes para o público surdo”, percebe-se a importância da LIBRAS para 

compreensão das mensagens transmitidas, sendo unanime entre os participantes. No que se 

refere ao discurso publicitário destaca-se a preferência por anúncios com apelo emocional.  

Desta forma conclui-se que foi possível responder aos objetivos mobilizadores desta 

pesquisa. No entanto, a conclusão do presente trabalho não significa o fim de uma reflexão, 

mas pode ser o começo, acredita-se que novas pesquisas sobre a relação dos surdos com a 



65 

 

publicidade e meios de comunicação devem ser realizadas. Para que conforme o Entrevistado 

1 (2013) declara: 

Que bom o teu trabalho, acho muito importante porque de repente a partir dele 

continue outros, por que vai mostrar um pouco da realidade dos surdos para outras 

pessoas também. Que se tiver uma legenda, se tiver um intérprete, eu fico imaginando 

como eu me sentiria mais humano, entender as propagandas engraçadas, as 

propagandas das empresas. Eu sonho com isso, compreender as emoções, as alegrias, 

seria por igual, todo mundo sentiria a mesma. 

 

Assim, a realidade da comunidade surda precisa ser visualizada e a importância da 

língua de sinais reconhecida pelos ouvintes. No que se refere a comunicação, os recursos de 

acessibilidade são essenciais para o entendimento dos surdos e, um direito de qualquer sujeito.  

A partir disso, tal trabalho serviu para assinalar uma carência do público surdo e um reflexo do 

papel social da publicidade na vida dos espectadores. 

Finalmente, é gratificante perceber que os obstáculos foram vencidos. Logo, sobressai 

o avanço enquanto pesquisadora, já que apesar dos desafios, em nenhum momento cogitou-se 

desistir da temática, a qual se revelou recompensadora. Enquanto publicitária, compreendeu-se 

o verdadeiro papel da comunicação e sua influência no cotidiano das pessoas, inclusive a 

necessidade dos profissionais da área se colocarem no lugar dos receptores, para que eles não 

sejam prejudicados ou excluídos. Do mesmo modo, a publicidade deve considerar todos os 

públicos com os quais comunica, não somente o público-alvo para não levar outros sujeitos a 

cometer erros. E inegavelmente, o crescimento pessoal proporcionado pelo tema, relaciona-se 

aos aspectos de cidadania, uma vez que torna-se necessário aprender a olhar o outro com novos 

olhos, observando e respeitando as diferenças e não julgando através de preconceitos, sendo 

esse visto como forma de subestimar ou superestimar os surdos. 

Consequentemente, pretende-se levar as considerações dessa pesquisa para outros 

ambientes, com objetivo de minimizar as dificuldades que tais sujeitos encontram no que diz 

respeito a comunicação. Portanto, espera-se que outros trabalhos sejam feitos, bem como as 

melhorias na comunicação televisiva para que os surdos tenham acesso as informações que 

tanto lhes fazem falta. 

 

  



66 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

BARBALHO, Alexandre. Cidadania, minorias e mídia: ou algumas questões postas ao 

liberalismo. In: PAIVA, Raquel, BARBALHO, Alexandre (orgs.). Comunicação e cultura das 

minorias. São Paulo: Paulus, 2005. 

 

 

BARREIROS, Maria. As pessoas portadoras de necessidades especiais e os direitos 

fundamentais na TV. Monografia do Curso de Direito das Faculdades Integradas Antônio 

Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, 2003. 

 

 

BARRETO, Tiago. Vende-se em 30 segundos: manual do roteiro para filme publicitário. São 

Paulo: Editora Senac São Paulo, 2004. 

 

 

BERTOMEU, João. Criação em filmes publicitários. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 

 

BRASIL. Lei 10.098 – 19 Dezembro de 2000. Dispõe sobre a acessibilidade das pessoas 

portadoras de  deficiência ou com mobilidade reduzida. Brasília: Presidência da República, 

Casa Civil, Subchefia para assuntos jurídicos, 2000. 

 

 

______. Lei 10. 436 – 24 Abril 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá 

outras providências. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para assuntos 

jurídicos, p. 1, 2002. 

 

 

______. Decreto nº 5.296 - 2 DE DEZEMBRO DE 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 

8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Brasília: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para assuntos jurídicos, 

2004. 

 

 

CAPPO, Joe. O futuro da propaganda: nova mídia, novos clientes, novos consumidores na 

era pós-televisão. Trad. Henrique A.R. Monteiro. São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

 

CASTRO, Maria. Do gênero ao formato promocional televisual. In: Duarte, Elisabeth; Castro, 

Maria de. (orgs.) Comunicação Audiovisual: gêneros e formatos. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

p. 117-140. 

 

 

DUARTE, Elizabeth. Televisão: ensaios metodológicos. Porto Alegre: Sulina, 2004. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument


67 

 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio (orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em 

comunicação. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2005. 

 

 

GASQUELL, George. Entrevistas individuais e grupais. In: GASQUELL, George; BAUER, 

Martin. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Trad. por 

Pedrinho Guareschi 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. p. 64-89. 

 

 

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

 

 

GIL, Antonio. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

 

 

GIL, Mirele. Direito a informação como notícia escrita X direito à hora. Monografia do 

Curso de Direito das Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, 

São Paulo, 2002. 

 

 

GOMES, Pedro; PIVA, Marcia (orgs.). Políticas de comunicação: participação popular. São 

Paulo: Edições Paulinas, 1988. 

 

 

KILPP, Suzana. Apontamentos para uma história da televisão no Rio Grande do Sul. São 

Leopoldo: Editora UNISINOS, 2000. 

 

 

LODI, Ana; MOURA, Maria. Artigo: Primeira língua e constituição do sujeito:  uma 

transformação social. Campinas: 2006.  

 

 

LOPES, Maria Immacolata; MUNGIOLI, Maria Cristina. Brasil: a “Nova Classe Média” e as 

redes sociais potencializam a ficção televisiva. In: LOPES, Maria; GÓMEZ, Guilhermo (orgs.). 

Transnacionalização da ficção televisiva nos países Ibero – Americanos. Anúario Obitel 

2012, Porto Alegre: Sulina, 2012. 

 

 

LULKIN, Sérgio. O discurso moderno na educação dos surdos: práticas de controle do corpo e 

a expressão cultural amordaçada. In: SKLIAR, Carlos. (Org.). A surdez: um olhar sobre as 

diferenças. 4. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2010. p. 33-49. 

 

 

MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas: Papirus, 1997. 

 

 

MARTÍN-BARBERO, Jésus, REY, Germán. Os exercícios de ver: a hegemonia audiovisual 

e ficção televisiva. Trad. por Jacob Gorender. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2001. 

 



68 

 

MARTIN-BARBERO, Jésus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. 

 

 

MATTOS, Sérgio. História da televisão brasileira: uma visão econômica, social e política. 2. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

 

MOTTA, Rosine. Sociedade Inclusiva: O Acesso do Surdo à TV. Comunicação Midiática, 

Universidade Estadual Paulista - Unesp-Bauru: São Paulo, 2005. Disponível em: 

<http://encipecom.metodista.br/mediawiki/index.php/Sociedade_Inclusiva:_O_Acesso_do_Su

rdo_%C3%A0_TV>.  Acesso em 03 de março de 2013. 

 

 

PAIVA, Raquel. Mídia e política de minorias. In: PAIVA, Raquel, BARBALHO, Alexandre 

(Orgs.). Comunicação e cultura das minorias. São Paulo: Paulus, 2005. p. 15-36. 

 

 

PERLIN, Gladis. Identidades surdas. In: SKLIAR, Carlos. (Org.). A surdez: um olhar sobre as 

diferenças. 6. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2010. p. 51-73. 

 

QUADROS, Ronice. O tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais e a língua 

portuguesa. Secretaria de Educação Especial – Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 

 

 

RIBEIRO, Ana. A Narrativa Televisiva: O Cinema e o Filme Publicitário. Dissertação de 

Mestrado em Ciências da Comunicação Área de Especialização em Televisivo e Multimédia – 

Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais, Portugal, 2008. 

 

 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: DP&A Editora, FAPERJ, 2002. 

 

 

RODRÍGUEZ, Ángel. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. Trad. por Rosângela 

Dantas. São Paulo: Editora Senac, 2006. 

 

 

RONSINI, Venesa. Cartografia crítica da recepção: teorias e métodos. In: SILVEIRA, Ada 

(Org.) Comunicação & Sociabilidades. Santa Maria, Rio Grande do Sul: Editora FACOS-

UFSM, 2001. p. 155-187. 

 

 

ROSSINI, Miriam. Convergência tecnológica e os novos formatos híbridos de produtos 

audiovisuais. In: Duarte, Elisabeth; Castro, Maria de. (orgs.) Comunicação Audiovisual: 

gêneros e formatos. Porto Alegre: Sulina, 2007. p. 165-182. 

 

 

SANT'ANNA, Armando; JÚNIOR, Ismael Rocha; GARCIA, Luiz. Propaganda: teoria, 

técnica e prática.  São Paulo, SP: Cengage Learning, 2009. 

http://encipecom.metodista.br/mediawiki/index.php/Sociedade_Inclusiva:_O_Acesso_do_Surdo_%C3%A0_TV
http://encipecom.metodista.br/mediawiki/index.php/Sociedade_Inclusiva:_O_Acesso_do_Surdo_%C3%A0_TV


69 

 

 

 

SILVEIRINHA, Maria. Democracia e reconhecimento: repensar o espaço público. In: PAIVA, 

Raquel, BARBALHO, Alexandre (orgs.). Comunicação e cultura das minorias. São Paulo: 

Paulus, 2005. p. 40-70. 

 

 

SITE ABEP – Critério de classificação sócio - econômica. Disponível em: 

http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=835. Acesso em 05 de maio de 2013 
 

 

SITE ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Disponível em: 

<http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-noticias/emissoras-de-tv-devem-ficar-

atentas-as-metas-de-transmissao-de-conteudo-com-recursos-de-acessibilidade.html>. Acesso 

em 06 de abril de 2013. 

 

 

SITE CONAR – Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Disponível em: 

<http://www.conar.org.br/>. Acesso em 06 de abril de 2013. 

 

 

SITE FENEIS - Federação Nacional De Educação e Integração Dos Surdos. Disponível em: 

<http://www.feneis.org.br/page/closedcaption.asp>. Acesso em 22 de março de 2013.  

 

 

__________. Disponível em: <http://www.feneis.org.br/page/inclusao1.asp>. Acesso em 05 de 

abril de 2013. 

 

 

SITE IBGE – Censo Demográfico 2010 - pessoas com deficiência. Disponível em: < 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Defi

ciencia/tab1_3.pdf>. Acesso em 30 de agosto de 2012. 

 

 

SITE PLANALTO – Presidência da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em 

15 de agosto de 2012. 

 

 

SKLIAR, Carlos. Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não estivesse aí?. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2003. 

 

 

______. Os estudos surdos em educação: problematizando a normalidade. In: SKLIAR, Carlos. (Org.). 

A surdez: um olhar sobre as diferenças. 4. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2010. p. 07-32. 
 
 

______. Um olhar sobre o nosso olhar acerca da surdez e das diferenças. In: SKLIAR, Carlos. 

A surdez: um olhar sobre as diferenças. 4. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2010. p. 5-6.  

 

http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=835
http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-noticias/emissoras-de-tv-devem-ficar-atentas-as-metas-de-transmissao-de-conteudo-com-recursos-de-acessibilidade.html
http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-noticias/emissoras-de-tv-devem-ficar-atentas-as-metas-de-transmissao-de-conteudo-com-recursos-de-acessibilidade.html
http://www.conar.org.br/


70 

 

 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Editora UFSC, 

2008a. 

 

 

________. Surdos: os vestígios culturais não registrados na história. Florianópolis, 2008b. Tese 

de Doutorado em Educação – UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

 

 

 

TAVARES, Rogério Faria. Direito à comunicação das pessoas com deficiência. Observatório 

da Imprensa: 2010. Disponível em: 

<<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/das_pessoas_com_deficiencia>> 

Acesso em: 07 de setembro de 2012. 

 

 

THOMA, Adriana. Surdos: esse “outro” de que fala a mídia. In: SKLIAR, Carlos. (Org.). A 

surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2010. p. 121-153. 



71 

 

ANEXO A 

ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS AUDIOVISUAIS 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE QUESTÕES PARA AS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

 

 Objetivo: Entender como os sujeitos surdos entrevistados compreendem os anúncios 

publicitários audiovisuais que utilizam: caracteres em forma de texto, a LIBRAS 

contextualizada, a LIBRAS na janela lateral da tela e não utilizam a LIBRAS ou caracteres. 

Deste modo, busca-se problematizar o modo como esse público relaciona-se com a publicidade 

televisiva e identificar formas de linguagens mais eficazes para o grupo. 

 

 Questões: 

 

1) Gostaria de saber sua opinião sobre a televisão. Você assiste? Quanto tempo por dia? 

Qual a programação favorita? 

 

2) E durante o intervalo do programa, o que você geralmente faz? Troca de canal, ou 

mantêm a tevê na mesma emissora? 

 

3) O que chama a atenção no comercial? Você gosta? Por quê? 

 

Gostaria de mostrar alguns anúncios televisivos para você. Peço que preste atenção para que 

depois possamos conversar sobre os anúncios. 

 

4) Os comerciais televisivos apresentam formas de expressão bem variadas, com qual você 

se identificou melhor? 

 

5) Os anúncios são bem variados, mas algo chamou mais a sua atenção? Por quê? 

 

6) Quanto à compreensão da mensagem, qual das peças você considera mais adequada (a 

que usou LIBRAS, caracteres, intérprete ou sem nenhum desses recursos)? Por quê? 

 

7) A não utilização de Closed Caption, LIBRAS, ou caracteres de texto prejudica a 

compreensão das mensagens publicitárias? Por quê? 
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8) Sobre as legendas você considera que seria melhor a utilização da estrutura gramatical 

da Língua Portuguesa ou a estrutura gramatical da Libras? 

 

9) Se você pudesse escolher, qual recurso de comunicação seria: LIBRAS na janela lateral, 

Closed Caption, caracteres de texto ou outro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


