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Resumo 

 

Por meio da semiótica, este artigo busca discutir a produção de sentidos a partir da visão e 

da audição sob a perspectiva de Peirce, tendo em vista estabelecer uma relação com a 

Língua Brasileira de Sinais, já que há tradução do som de primeiridade e secundidade para 

a imagem em terceiridade. Posteriormente, explica-se a necessidade de haver recursos de 

acessibilidade nos telejornais brasileiros para os telespectadores surdos. 
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A semiótica vem do grego semeion (signo) e otica (ciência), sendo, portanto, o 

estudo dos signos. Desta maneira, o signo é a representação de algo, levando em conta que 

nossa mente tem acesso ao mundo externo por meio de representações. Então, quando se vê 

uma cadeira amarela, por exemplo, é criada uma imagem mental como uma cópia parecida 

com o objeto real. Como não é a original, a imagem da cadeira está no cérebro dando uma 

ideia de que ela existe, sendo possível lidar com a imagem na mente por meio de uma 

representação que a própria cabeça cria para si mesmo. Neste sentido, tudo pode ser 

considerado signo e o signo pode estar presente em todo lugar. 

Assim, a semiótica é um campo do conhecimento que analisa os signos e todas as 

linguagens e manifestações culturais como produtores de significados. A fundamentação da 

ciência em questão resulta dos estudos de dois teóricos: Charles Sanders Peirce e Ferdinand 

Saussure. Para este, o signo é formado de significante (uma expressão) e significado (um 

conceito, um entendimento) unidos por uma relação de arbitrariedade.  

Diferentemente de Saussure, o conceito de signo para Peirce não está relacionado 

somente ao sistema linguístico, pois o autor considerava três elementos: o representante, o 

objeto denotado e o interpretante. Como destaca Santaella (2002), a noção de signo para 

Peirce é qualquer coisa de qualquer espécie, como uma palavra ou um objeto, por exemplo, 

que representa outra coisa, chamado de objeto do signo, e que produz um efeito 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação, São Paulo, 5 a 9 de setembro de 2016. 

 
2 Mestranda em Comunicação Social da PUC Minas, e-mail:carolinafjor@gmail.com. 
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interpretativo em uma mente real – intitulado como interpretante do signo. Por isso, o 

presente artigo tem como base o pensamento peirceano. 

Neste contexto, a perspectiva de Peirce leva em conta três categorias denominadas 

por ele como: primeiridade, secundidade e terceiridade, onde o primeiro nível do sentido 

está relacionado à qualidade ou, em outras palavras, o signo em si mesmo. O signo de 

secundidade é aquele que mantém relação existencial entre alguma coisa e outra coisa e, por 

fim, o signo de terceiridade que leva em conta a representação de um primeiro para um 

segundo, ou seja, é aquele em que os três componentes interagem e produzem sentidos. 

Quanto à materialidade dos signos sob a perspectiva peirciana, pode-se afirmar que 

todo signo possui dimensão material, referencial e psíquica. Então, todo signo tem uma 

parte que se pode ver, ouvir e sentir. Desta maneira, Baitello Jr. (1999) relaciona a produção 

de conhecimento com os sentidos, afirmando que o tempo da visão é mais rápido se 

comparado ao tempo do ouvir. Por isso, numa sociedade que valoriza a imagem, a pessoa 

fica pressionada a esquecer o que ouve por ser forçada a focar no visual. O autor ressalta 

ainda que o ato de ouvir pede tempo e faz uma comparação com a leitura, já que ambos 

possibilitam o indivíduo a pensar.  

 

“Somente vemos ícones, no sentido mais tradicional da palavra, de imagens 

sacras, somente vemos logotipos e marcas, imagens desconectadas do seu sistema 

e do seu entorno. Já não vemos mais nexos, relações, sentidos”. (BAITELLO 

Jr.,1999, p.63) 

 

 

Segundo Haye (2003), as imagens podem abarcar os cinco sentidos decorrentes de 

vários tipos de impressões sensoriais e a imaginação possui um caráter marcado pela 

criatividade, já que há decodificação de mensagens envolvendo entendimento, emoção e 

sensorialidade. Wulf (2002) destaca também as relações entre visão e audição nos processos 

comunicativos, uma vez que a primeira reduz o mundo a uma imagem bidimensional, já a 

segunda compreende a tridimensionalidade do espaço, isto é, os olhos percebem o que está 

à frente, enquanto os ouvidos possibilitam o equilíbrio, a localização no ambiente e a 

percepção de sons. Não se trata aqui de desmerecer a importância da comunicação 

bidimensional do universo das imagens, mas, sim, de transitar pela cultura do ouvir e 

expandir as possibilidades da sensorialidade para além do ver. 

“Ver, lança-nos para fora. Ouvir, volta-nos para dentro” (CHAUÍ, 1988, p. 47). 

Assim, o som é capaz de ocupar toda a consciência. Ele pode ser caracterizado, sob a ótica 

de Peirce, como sendo de primeiridade (produtor de sensações) e de secundidade, como 
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índice
3
. Já a imagem, que mostra sensações, na maior parte das vezes, pode ser 

caracterizada como sendo de terceiridade na medida em que há várias convenções em sua 

estrutura que praticamente nos “ensinam” a entender essa imagem. 

Com as convenções visuais são colocadas a sensação e a indicação a serviço dessa 

convenção, podendo, desta maneira, fazer uma relação com a língua de sinais, uma vez que 

os sinais são convenções imagéticas. Vale destacar que os gestos mudam de região para 

região. Assim, traduzir o som de primeiridade e secundidade para a imagem em terceiridade 

não é tão simples. 

 

Comunicação televisiva e recursos de acessibilidade para pessoas surdas 

 

Pensar em acessibilidade nos meios de comunicação é assegurar que todas as 

pessoas são incluídas e possuem condições de se manterem informadas. Entretanto, uma 

parte da população – que não ouve
4
, por exemplo, nem sempre tem acesso às notícias 

veiculadas em alguns telejornais brasileiros, porque esses programas carecem de 

recursos de acessibilidade. 

Ciente da necessidade de inclusão das pessoas com deficiência, o Ministério das 

Comunicações aprovou e definiu pela Portaria nº 310, no dia 27 de junho de 2006, 

alguns recursos para a programação veiculada nos serviços de radiodifusão e de 

retransmissão televisiva, dentre eles a legenda oculta ou closed caption
5
. Entretanto, 

como nem todo cidadão surdo é oralizado, ou seja, como nem todo indivíduo se 

comunica utilizando a língua oral e/ou escrita, a informação dificilmente o alcança 

integralmente. Vale ressaltar que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é o principal 

meio de comunicação do público em questão e pode ser considerada comunicação 

visual. Segundo Quadros (2004), trata-se de uma língua visual-espacial articulada por 

meio das mãos e evidenciada por expressões do rosto e do corpo.   

Partindo da premissa de que o processo comunicacional vai além do polo da 

produção e se concretiza na instância da recepção e que, com base na perspectiva 

relacional, a comunicação é compreendida como um processo de troca de experiências 

                                                 
3 O signo pode ser dividido em três categorias: ícone, índice e símbolo. O índice é um indicativo, como: pegadas pela areia 

é indício de que alguém passou por ali.  

 
4 De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo demográfico de 

2010, 23,9% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Deste universo, 5,1% possuem surdez.  

 
5 Legenda disponível em alguns programas, como novelas, filmes e telejornais, que transcreve falas e ruídos sonoros. Essa 

ferramenta se encontra na parte inferior da tela da televisão e é ativada por meio do controle remoto.  
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entre os interlocutores que se envolvem em certo contexto é válido pensar que o 

processo de recepção televisiva não impõe ao telespectador uma postura passiva de 

aceitação das mensagens, ou seja, o telespectador pode resistir ou negociar os discursos 

recebidos pelo telejornal e se torna uma figura participante da prática comunicativa. 

É importante pensar também sobre o deslocamento da análise dos telejornais às 

mediações culturais que, para o autor Jesús Martín-Barbero (1997), leva em conta a 

comunicação a partir da cultura. Trata-se da transferência de análise do meio de 

comunicação para onde o sentido é produzido. Desta forma, o pensamento 

comunicacional barberiano considera que nem sempre o discurso transmitido pelo 

emissor é captado e recebido da mesma forma pelo receptor. Gómez (2005) completa 

ainda que o receptor, neste caso o telespectador, possui identidades que devem ser 

consideradas, sendo um “múltiplo agente social”. Essa percepção confirma o caráter de 

convencionalidade implícito na linguagem.  

Neste contexto, apesar de o acesso à internet estar crescendo, a TV continua 

sendo a principal fonte de informação no Brasil, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 

edição 2015
6
. Com relação à comunicação televisiva, Eco (1979) afirma que ela é 

composta por imagens, emissões verbais e sons em geral. E a imagem é responsável a 

priori por causar interesse no telespectador. No entanto, ela por si só não consegue se 

sustentar sem o discurso. Coutinho (1991) concorda e observa que  

 

uma imagem muda é perigosa, porque a busca de seu sentido fica livre, o mundo 

pleno de significado oscila em sua base. Em consequência dessa compreensão, 

acredita-se que o espectador tende a mudar de canal ou a supor que haja uma 

falha técnica da emissora [...]. Isso prova um pouco, de maneira caricatural, que 

esse papo de ‘TV é imagem’ é mais uma frase feita do que outra coisa. Eu diria 

até que, num certo nível, a TV tal como se pratica depende tanto do som quanto 

da imagem, ou mais do som do que da imagem. (COUTINHO, 1991, p. 281-282). 

 

Além disso, os códigos emitidos em uma mensagem televisiva vêm 

acompanhados de elementos não explícitos, ou seja, de caráter conotativo. Desta forma, 

somente quem faz parte de um grupo que tem conhecimento sobre aspectos 

característicos mencionados no discurso é capaz de compreender o sentido conotativo 

da mensagem. Então, a comunicação televisiva nem sempre abrange todos os 

telespectadores. 

                                                 
6 Os dados revelam que 95% dos entrevistados afirmaram ver televisão e, deste universo, 73% são telespectadores diários. 
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Como as pessoas surdas possuem a comunicação espaço-visual como principal 

meio de expressão, o aprendizado da Língua Portuguesa é uma opção, sendo neste 

cenário considerada uma segunda língua. Além disso, o bilinguismo pressupõe que 

essas pessoas adquirem tanto a Língua de Sinais, quanto à língua oral utilizada em seu 

país, neste caso a Língua Portuguesa.  

 

Mesmo quando a pessoa surda é oralizada, a dificuldade permanece, porque o seu 

português falado não corresponde ao português falado pelo ouvinte; é necessário 

considerar, ainda, que existe uma grande distância entre a linguagem oral e a 

linguagem escrita para ambos. (LIMA, 2006, p.68). 

 

Desta forma, para que as pessoas surdas possam se informar por meio de 

telejornais é preciso que haja recursos de acessibilidade, como a inserção de um 

intérprete da Língua Brasileira de Sinais, que, assim como qualquer outra língua, possui 

particularidades e variações regionais, já que estão presentes em contextos 

determinados. Neste sentido, a Libras não é uma tradução do português oral para os 

movimentos gestuais. 

Com relação à inserção da janela de Libras, é possível perceber que, quando ela 

está presente na programação televisiva costuma aparecer no canto inferior da tela do 

aparelho, é pequena e visivelmente fora da norma estabelecida pela Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) NBR 15.290/ 2005
7
, que orienta que a altura 

da janela deve ocupar, no mínimo, metade da altura da tela do televisor e a largura deve 

preencher, no mínimo, a quarta parte da largura da tela. Deve-se estar atento também 

para que a janela não seja encoberta pela tarja preta da legenda oculta. Vale destacar 

ainda que para que a mensagem transmitida possua clareza, a janela deve ter contrastes 

nítidos, evitando fundo da janela com tons próximos à vestimenta e tom de pele do 

intérprete. 

Além disso, observa-se que esse recurso de acessibilidade aparece 

frequentemente em propagandas eleitorais e em programas de cunho religioso, o que 

pode ser explicado na medida em que se verifica a história da origem do tradutor e 

intérprete. Segundo a Secretaria de Educação Especial (2004), o surgimento desse 

profissional se deu no início da década de 1980 em trabalhos religiosos. No entanto, 

somente no dia 24 de abril de 2002 foi homologada a lei federal que reconhece a Língua 

Brasileira de Sinais como primeira língua das pessoas surdas. 

                                                 
7 Norma que estabelece diretrizes gerais voltadas para a acessibilidade em programas televisivos. 
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Outro recurso de acessibilidade para indivíduos surdos, como já mencionado 

anteriormente, é a legenda oculta ou closed caption, que surgiu nos Estados Unidos da 

década de 1980 e já está garantida por lei no Brasil, além de ser voltada apenas para 

quem é alfabetizado na Língua Portuguesa. Esse recurso tem sido implantado na 

programação de TV aberta, sobretudo em filmes e telenovelas brasileiras. 

Contudo, é possível verificar erros de conteúdo transmitidos, já que o software 

que transcreve os sons possui algumas dificuldades em registrar o que as pessoas falam 

num tempo simultâneo. Além disso, há o trabalho do estenotipista, que é um 

profissional treinado para a função de transcrever sons que, assim como a máquina, 

pode cometer erros, levando em conta a alta velocidade da digitação.  

É importante pensar também que, independentemente das falhas, de acordo com 

Pinto (2002), os signos medeiam e permedeiam e é justamente a partir desta 

permediatividade que há a presença dos ruídos. Ou seja, os ruídos são inerentes ao 

processo comunicativo, já que não há garantias na produção do discurso, tampouco em 

sua recepção. “O ruído é a capacidade de produzir sentido que tem o ato falho. O ruído 

é uma quebra de gramaticalidade que, se bem feita, garante uma significação ampliada” 

(PINTO, 2002, p. 38). 

 

Algumas considerações 

 

Em nossa sociedade, o valor do som é menor que o da imagem. Por isso, somos 

desafiados a pensar na capacidade de vibração do corpo diante de outros corpos, 

aumentar as opções de sensorialidade para além do que enxergamos, pensar a partir de 

mensagens que reverberam significados e geram estímulos. “Pensar parece nascer do 

olhar”, segundo Chauí (1988, p.37-38), contudo, levando em conta os cinco sentidos, 

apenas o ouvir poderia ser rival da visão na construção do conhecimento. 

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

pessoas for abordado em relação aos telejornais brasileiros, deve-se, obrigatoriamente, 

pensar sobre as diferenças. Assim, na medida em que as particularidades forem 

conhecidas, haverá a aceitação e o respeito. O telespectador seria, então, mais que um 

mero receptor passivo, mas um interlocutor que faz parte do processo de comunicação e 

interpreta o discurso de acordo com seus valores socioculturais. 
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 Por meio deste artigo, observou-se que a adaptação nos telejornais brasileiros 

é um tema que leva em conta a inclusão social na comunicação televisiva, referindo-se 

aos recursos de acessibilidade que deveriam ser oferecidos aos cidadãos surdos. Diante 

disso, é possível levantar novos pontos de vista e considerações para alcançar um maior 

engajamento de responsabilidade social no processo da comunicação.  
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