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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é refletir sobre a relação entre o marketing sensorial e o 

mundo dos surdos. O Marketing Sensorial é definido por Lindstrom (2005) como o uso 

dos estímulos sensoriais na construção de conceitos, provocando uma experiência entre 

marca e consumidor. Partindo da hipótese de que as marcas não se comunicam tão 

eficazmente com os surdos, foram realizadas entrevistas em profundidade (metodologia 

qualitativa) com cinco profissionais da área da surdez. Uma das principais conclusões  da 

pesquisa é a importância das marcas desenvolverem ferramentas que insiram o surdo no 

cotidiano, tornando-o socialmente visível e reconhecido no meio sociocultural. 

 

Palavras-chave: Cultura Surda; Marketing Sensorial; Comunicação Inclusiva; 

Comunicação das Marcas. 

 

Introdução 

No atual cenário do mercado observamos uma maior busca pela diferenciação dentre as 

marcas já existentes quanto à forma de se comunicar e às maneiras eficazes de chamar 

atenção do seu público. O marketing sensorial representa a experiência que o cliente 

obtém da marca através dos cinco sentidos sensoriais: visão, audição, olfato, tato e 

paladar. Porém, supostamente, essa forte ferramenta não está sendo usufruída como 

merecido. O marketing sensorial, além de proporcionar uma experiência impactante ao 

consumidor, ainda pode ser um potencial meio de inclusão social, fazendo repensar a 

forma pela qual as marcas vêm se comunicando. 

 

No Brasil, cerca de 45,6 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência e pelo 

menos 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, representando 5,1% da 

população de acordo com o IBGE (2010). Grande parte dessas pessoas vive uma vida 

comum, dentro de suas limitações: estuda, trabalha, tem uma vida social e, 

principalmente, consome. Porém, na publicidade tradicional, esse grupo depende de 

terceiros para entender a mensagem. Quando o receptor surdo não tem nenhuma  prévia 

 
 

1 O trabalho é versão da monografia “Marketing Sensorial: Uma Breve Pesquisa Sobre o Universo dos Surdos”, do 

curso de Publicidade e Propaganda da PUC-Rio, em 13 de dezembro de 2016, sob orientação de Tatiana Siciliano, 

professora do curso de Publicidade e Propaganda da PUC-Rio. 
2 Recém-graduada do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da PUC-Rio, e- 
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experiência com a marca, há um agravamento, pois, a informação que ele necessita não 

será anunciada de forma clara, criando barreiras na comunicação. O valor da abordagem 

sensorial concede que a mensagem seja diretamente entregue ao consumidor, sem 

interferências. As marcas, no entanto, por ainda não perceberem essa importante 

ferramenta, acabam se apresentando como um obstáculo no processo de integração entre 

os universos da surdez e o do ouvinte. Karin Strobel (2008) discorre que o surdo absorve 

tudo o que está à sua volta e tenta adaptar à sua vida, segundo ela: 

O jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo 

acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem 

para a definição das identidades surdas. [...] Isso significa que abrange a língua, 

as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. (STROBEL, 

2008, p. 27) 

 
 

A publicidade é uma grande estimuladora de hábitos, tanto de consumo, quanto de 

comportamento. A qualquer momento somos bombardeados com vários tipos de 

propaganda e o surdo também a percebe em seu cotidiano, porém com mais dificuldades 

do que nós. As marcas têm a necessidade de ter conhecimento de como esse grupo percebe 

o mundo para que a comunicação seja elaborada de forma compreensível para eles. 

Conforme Kotler (2010), as marcas para melhorarem sua imagem junto à sociedade 

deveriam mostrar ao consumidor um posicionamento ético socialmente responsável. Em 

suas palavras: 

As empresas precisam resolver os desafios sociais e participar da busca 

por soluções. (...) Os desafios já existem a anos. Todos sabem quais são 

eles, e ninguém espera que uma empresa consiga resolvê-los do dia para 

a noite. Ser um profissional do marketing não significa gerar 

unilateralmente uma mudança, mas sim colaborar com outras empresas 

na busca de maneiras criativas de resolver problemas. (KOTLER, 2010, 

p.140) 

 
 

Na Rio 2016, o símbolo Paralímpico3 foi construído para dar a oportunidade às pessoas 

com deficiência uma experiência do evento através do multissensorial. No processo de 

criação, a agência4 criadora do símbolo, se preocupou em conhecer o mundo dos 

deficientes físicos. A partir dessa imersão na realidade do público-alvo, desenvolveu-se 

um símbolo que contivesse formas, sons e texturas para permitir, principalmente aos 

 

 

 

3 Com programação de movimento, o símbolo Paralímpico tem a capacidade de emitir o som do batimento cardíaco, 

som de gritos da torcida e vibrações. Ao toque das mãos, o símbolo traz em curvas infinitas, o formato do coração. 
4  Disponível em: http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016-paralimpicos/. Acesso em: 27 de novembro de  2016 
às 18:34. 

http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016-paralimpicos/
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paratletas com deficiência visual e auditiva, o mesmo sentimento de participar das 

Paralímpiadas em diferentes sensações. 

 

Com isso, caminhamos para uma solução transformadora a fim de possibilitar que as 

pessoas tenham suas necessidades atendidas por meio de uma comunicação inclusiva, 

proporcionando, assim, maior esclarecimento de informação e, por consequência, 

promovendo maior autonomia para pessoas com deficiência. Com a ferramenta do 

marketing sensorial, as marcas podem atuar de forma diferente e inteligente, 

transformando sua maneira de comunicação com o consumidor e se aproximando de 

públicos que antes nunca foram atingidos. Segundo o jornal americano The Guardian5, 

muitas marcas estão neste momento à procura de formas possíveis para reformular os seus 

produtos com intuito de fornecer novas experiências aos seus clientes. 

 

Narrativas sobre o ser surdo 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas entrevistas qualitativas 

aprofundadas com a finalidade de entender, mais detalhadamente, o universo em que o 

surdo está inserido. Para escolha dos entrevistados, considerou-se a relevância de suas 

trajetórias profissionais. 

 

Os entrevistados têm como perfil escolaridade superior completa. Profissionalmente, são 

atuantes na área da surdez, com tempo de experiência acima de 10 anos. A faixa etária 

dos entrevistados se situou entre 30 e 60 anos6, sendo residentes, em sua maioria, do 

município do Rio de Janeiro, exceto um que é morador de Santa Catarina7, no Sul do 

Brasil. 

 

Os entrevistados falam de uma transformação na representação da surdez. Há algum 

tempo, a surdez era tratada como uma doença, uma “anormalidade”. Os surdos eram 

estereotipados como um grupo inferior, considerados menos capacitados para o 

aprendizado.  Pelo fato de não ouvirem e a maior parte não conseguir falar,  a  sociedade 

 

5 Disponível em: <https://www.theguardian.com/media-network/2014/oct/27/sensory-marketing-brands-senses- 

technology>. Acesso em: 28 de novembro de 2016 às 16:49. 
6 Foram entrevistados 4 mulheres e 1 homem. 
7 No total foram cinco entrevistas, duas delas realizadas em outubro de 2016 e as outras três em novembro de 2016, 

feitas pessoalmente com base em um roteiro previamente elaborado, no local de trabalho dos mesmos, com durações 

em média de 1 hora e 20 minutos. No entanto, no caso de um dos entrevistados que era surdo e morava em outro estado, 

foi utilizado um aplicativo de mensagens de texto, WhatsApp, para a entrevista. 

https://www.theguardian.com/media-network/2014/oct/27/sensory-marketing-brands-senses-technology#_blank
https://www.theguardian.com/media-network/2014/oct/27/sensory-marketing-brands-senses-technology#_blank
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os segregavam de tudo, não tinham acesso à educação e não interagiam com outras 

pessoas. De acordo com Neves (1981), Aristóteles relaciona a fala com a capacidade de 

pensamento. Caracteriza a linguagem como a razão do homem tornar-se um animal 

político8. Por muitos anos, o surdo conviveu com a repressão social, sendo taxado de 

“imbecil” e “defeituoso”. Os surdos eram deixados às minguas em internatos junto às 

pessoas com doenças mentais. Em alguns povos, as crianças notadas com algum tipo de 

anormalidade, como a falta de audição, eram afogadas. Acreditava-se que, se livrando 

delas, fariam bem à comunidade. Lima (2015) para explicar tal situação cita o filósofo 

Sêneca9: 

Matamos os cães bravos, abatemos o boi selvagem e indomável, com  o 

ferro, deitemos aos animais doentes para que não infectem o rebanho, 

extingamos os fetos malformados, afogamos, também nossos filhos se 

nascem anormais e fracos. Isso não é ira, porém é racional separar o que 

é são do que é inútil. (LIMA, 2015, p.68) 

 

Oliver Sacks (2010) aponta que sem uma língua, o indivíduo fica impossibilitado de 

praticar e desenvolver sua inteligência. Ele afirma que, de certa forma, deixamos de tomar 

o nosso papel e característica de ser humano. Nas palavras do autor: 

Ser deficiente na linguagem, para um ser humano, é uma das 

calamidades mais terríveis, porque é apenas por meio da língua que 

entramos plenamente em nosso estado e cultura humanos, que nos 

comunicamos livremente com nossos semelhantes, adquirimos e 

compartilhamos informações. Se não pudermos fazer isso, ficaremos 

incapacitados e isolados, de um modo bizarro – sejam quais forem 

nossos desejos, esforços e capacidades inatas. E, de fato, podemos ser 

tão pouco capazes de realizar nossas capacidades intelectuais que 

parecemos deficientes mentais. (SACKS, 2010, p.19) 

 
 

Essa concepção de tratamento do deficiente auditivo, considerando-o como inferior aos 

ouvintes, se perpetuou inclusive na idade média. A igreja Cristã não acreditava na 

salvação dos surdos, uma vez que não poderiam proferir rezas e nem confessar seus 

pecados. Associavam a doença a um “castigo” por seus erros e acreditavam que, somente 

através de intervenção divina, poderiam ficar curados (Strobel, 2008). 

 

 

 

 
 

8 Animal Político (zoonpolitikon ) é um termo usado pelo filósofo grego Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) com finalidade 

de explicar a natureza do homem – um ser racional que fala e pensa (zoonlogikon) – , ações que são consideradas 

essenciais para sua interação na sociedade. 
9  Sêneca (Lucius Annaeus Sêneca - 4 A.C. a 65 C.D.), filósofo estoico e político romano escreve a obra "De Ira", com o 

objetivo de mostrar que o homem deve tomar atitudes, mesmo as desagradáveis e impactantes, sem raiva e sem ódio. 
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Um pouco depois da idade média foram realizados estudos sobre a capacidade do  surdo 

de receber ensinamentos e poder ser inserido na sociedade. O primeiro a fazer essa 

afirmativa, segundo Radutzky (apud Strobel 2009), foi o médico italiano Girolano 

Cardano (1501-1576). Seu interesse de estudar a audição, a fala e a mente iniciou-se 

através do seu filho nascido surdo. O médico concluiu que a surdez não interferia na 

inteligência de uma criança e indicou que o ensino teria de ser encaminhado para escrita 

e leitura. Radutzky declara: 

É necessário que quem é surdo aprenda a ler e a escrever, dado que 

pode fazê-lo, próprio como quem é cego. Certamente é uma coisa 

difícil, mas possível, mesmo para quem já nasceu surdo. Na realidade, 

nós temos a possibilidade de manifestar os nossos pensamentos seja 

com as palavras que com os gestos (RADUTZKY apud STROBEL, 

2009, p. 85) 

 
Em 1760 foi fundada a primeira escola para surdos no mundo, o Instituto Nacional de 

Surdos-Mudos na França. O seu sistema de ensino inspirou o francês surdo E. Huet a 

fundar, com o aval do imperador D. Pedro II, uma escola para surdos no Brasil. O Instituto 

Nacional de Educação para Surdos (Ines) foi criado em 1856 com intuito de ser uma 

escola de referência na educação, socialização e profissionalização dos surdos. 

De acordo com a entrevistada Teresinha Giglio10, Huet trouxe a educação para os surdos 

no estilo francês, enfatizando a comunicação gestual. Em 1875, um aluno chamado 

Flausino José registrou os gestos com que os surdos se comunicavam entre si na época, e 

assim apareceu o primeiro dicionário de língua de sinais no Brasil. No entanto, 5 anos 

depois, um congresso internacional de surdos em Milão, teve como acordo banir a língua 

de sinais, estabelecendo a comunicação oral como a melhor forma de educação. Em 1960, 

surgiu a concepção de uma comunicação total, que preconizava o  bilinguismo, na qual 

se conjuga a comunicação oral - o português (modalidade leitura e escrita) - e a língua de 

sinais. Nesse mesmo ano, os gestos dos surdos se tornaram oficialmente língua, em função 

de pesquisas no campo da linguística. No Brasil a mesma apenas foi formalizada em 

200211, depois de uma longa luta dos surdos pelo reconhecimento da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras). 

 
 

10 Entrevista em 06 de outubro de 2016, realizada por mim, no Instituto Nacional de Educação de Surdos. A entrevistada 

é professora do ensino básico técnico e tecnológico do Ines. Ministrou aula de Língua portuguesa no instituto por 23 

anos no 1º segmento (ensino básico) e no 2 º segmento (Ensino Médio). Está há 2 anos na DICTE (divisão de cooperação 

técnica), recebendo os visitantes do instituto, onde mostra as dependências e realiza uma breve palestra sobre a história 

do Ines e o método na educação de surdos. 
11 Lei nº 10.436, de 24 de Abril de 2002. Conforme regulamento disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm>. Acesso em 05 de dezembro de 2016 às 14:34. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument&amp;_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm#_blank
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Por muito tempo, os surdos foram reprimidos em usar sua língua natural e obrigados a 

falar12, fato que gerou revolta para eles. A autora surda Karin Strobel (2008) conta que 

quando era criança, sofria muitas punições por conversar em sinais com suas amigas na 

escola. Os professores comparavam os gestos que os alunos faziam com os dos macacos. 

A autora descreve que as crianças tinham seus braços amarrados como castigo para serem 

forçadas a oralizar. 

 
Dessa forma, diante ao Implante Coclear (IC)13, o deficiente auditivo se vê perdendo sua 

identidade como surdo, se tornado um ouvinte, artificialmente. Após muitos anos de luta 

em favor do uso da linguagem de libras e algumas conquistas como o reconhecimento da 

língua, alguns surdos percebem o IC como uma forma dos ouvintes quererem, novamente, 

que os surdos sejam iguais a eles. No documentário “Som e Fúria” (2000), uma família 

de surdos vive esse impasse. A filha de 5 anos deseja ser implantada, porém seus pais  

ficam receosos da menina não mais pertencer à comunidade surda e se tornar diferente 

deles. A entrevistada Emeli Marques14  explica sobre a comunidade surda: 

(...) lá é como um país dos surdos. É um local onde eles podem ser  eles 

mesmos. Porque em outros lugares estão sempre sendo solicitados a 

serem um pouco ouvintes. Mesmo em escolas especializadas para 

surdos é difícil que todos falem em língua de sinais. Os professores 

quando estão em roda ou em corredores se comunicam com a fala e o 

surdo se sente um estranho ali. Os surdos reivindicam que todos devem 

se comunicar em Libras, pois é uma escola para surdos. 

 

Karine Oliveira15 ressalta que a Libras traz a identidade ao sujeito. O surdo se descobre 

como pessoa a partir do instante em que possui a Libras. Por outro lado, com base em 

Ferdinand Saussure, linguista suíço (1857-1913), que discutia a língua do ponto de vista 

filosófico, Emeli Marques aponta que a língua de sinais é encontrada desde o momento 

que existe o surdo. Saussure descrevia a língua oral com base nas estruturas dos eixos 

morfológico, fonológico, sintático, semântico, pragmático e discursivo. O linguista 

qualificou a língua como uma capacidade inata do indivíduo. Esta linha de pensamento 

chamada inatista entende que nós nascemos com a língua, indo ao encontro de uma 

 
 

12 Vale ressaltar que o surdo não é necessariamente mudo, por isso, é errôneo dizer o termo surdo-mudo. 
13 O Implante Coclear (IC) é um dispositivo eletrônico que dá capacidade ao surdo de captar sons. 
14 Entrevista em 16 de novembro de 2016, realizada por mim, na Puc-Rio. A entrevistada é professora de Libras na 

Puc-Rio, formada em Língua Portuguesa e mestre em linguística aplicada na área de tradução e interpretação de Libras. 
15  Entrevista em 23 de novembro de 2016, realizada por mim, na Federação Nacional de Educação e Integração   dos 

Surdos (Feneis). A entrevistada é pedagoga com especialização em orientação educacional e pós-graduação em  Libras 

(tradução e interpretação). 
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mentalidade religiosa a qual fala que a língua é um dom divino. Ao contrário de Sacks 

que diz que a língua está na mente e não na fala. Na perspectiva de Sacks: 

“Nós somos nossa própria linguagem”, costuma-se a dizer; mas nossa 

verdadeira linguagem, nossa verdadeira identidade, reside na fala 

interna, no incessante fluxo e geração de significado que constitui a 

mente individual. (2010, p. 67) 

 

 
Na década de 60, Willian Stokoe, pesquisador americano e professor de Língua Inglesa, 

encontrou na língua de sinais todos os níveis achados por Ferdinand Saussure na língua 

oral. Influenciou outros países, inclusive no Brasil, a realizar suas próprias pesquisas de 

línguas de sinais. 

 

A Professora de Libras segue abordando o pensamento de Saussure, entendendo que a 

língua que deveria ser pesquisada era a langue e não a parole. O linguista distingue a 

langue como a língua encontrada nos dicionários e a Parole como a língua falada pelos 

os seus usuários. Ele afirma que o homem nasce no social, portanto, somente nos 

tornamos alguém quando adquirimos a langue, ou seja, sem a língua não existimos na 

sociedade. 

 

Sacks (2010) relata que nascemos com os nossos sentidos e eles são desenvolvidos 

naturalmente, mas não podemos contrair uma língua por nós mesmos, dependemos do 

outro que obtém esse conhecimento para aprendermos. Conforme o autor, o primeiro 

contato com a linguagem se manifesta através da família, geralmente entre mãe e filho. 

Segundo Moura (2009), cerca de 96% das crianças surdas nascem em famílias ouvintes. 

Schein (1984), de acordo com Sacks (2010), afirma que a maioria dessas crianças cresce 

como estranhas em seus próprios lares. A psicóloga Valéria Fanotesia16 conta sobre casos 

de surdos que não desenvolveram nenhum laço de afeto com mãe, pai ou irmãos. Pela 

falta de comunicação com a família, tinham mais confiança nos professores, intérpretes 

ou amigos surdos do que nos próprios familiares. Sacks (2010) ressalta que os pais, pela 

falta de diálogo, impedem o desenvolvimento intelectual dos filhos e, por consequência, 

criam um distanciamento entre eles. Teresinha Giglio fala também sobre esse problema. 

Ela diz que a fase mais complexa do surdo é a adolescência. Há uma crise  de  identidade  

como  em  qualquer  outro  adolescente  no  mundo,  porém  é mais agravada por eles se 

 

16 Entrevista em 23 de novembro de 2016, realizada por mim, na Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (Feneis). A entrevistada é psicóloga e orienta surdos e as famílias dos surdos na Feneis. 
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sentirem fora de contexto. “Por não terem informações, torna-se muito mais complicado”. 

Terezinha aconselha que alguém da família do surdo aprenda Libras com intuito de 

orientar e formar o caráter dessa pessoa. Valéria Fanotesia também destaca que muitos 

dos seus pacientes surdos são taxados com transtornos psicológicos por seus pais, mas na 

maioria das vezes é a falta de comunicação dentro de casa, a falta de ser entendido por 

alguém. 

 

Sacks (2010) frisa a importância da Língua de sinais, por ela ter a capacidade de transmitir 

intensamente as emoções e permitir retratar qualquer tipo de sentimento ou pensamento. 

Ela não tem limite para imaginação, pois a língua dos surdos é uma língua completa. 

Trazendo consigo uma história e se tornando distinta, a Libras forma uma cultura dentro 

de outra cultura. Segundo Strobel (2008), a Língua de sinais é a característica “própria do 

surdo”, ela é sua principal e real forma de comunicação, capaz de obter experiências 

visuais e transformá-las em informações e conhecimentos. 

 

Depreendemos, dessa forma, que a Libras, é muito além de uma forma pela qual os surdos 

encontraram para adequar-se ao mundo dos ouvintes. A língua é um elemento 

fundamental na construção da identidade ao indivíduo surdo, fazendo com que ele se sinta 

pertencendo a uma comunidade e, desta forma, o ajuda no desenvolvimento de sua 

autoestima. 

 

Uma ponte entre duas culturas 

Da Matta ( 1981) define cultura como “laços” que unem sujeitos em um mesmo grupo, 

por compartilharem os mesmos códigos, costumes e crenças. Os indivíduos, mesmo  com 

suas particularidades e interesses distintos, podem conviver, criar relações e fazer parte 

de um todo, pois estão imersos em uma mesma visão de mundo. O antropólogo afirma: 

Porque para nós ''cultura" não é simplesmente um referente que marca 

uma hierarquia de "civilização", mas a maneira de viver total de um 

grupo, sociedade, país ou pessoa. Cultura é, em Antropologia Social e 

Sociologia, um mapa, um receituário, um código através do qual as 

pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam 

o mundo e a si mesmas. (DA MATTA, 1981, p.02) 

 
 

Semelhante a Da Matta (1981), Strobel (2008) descreve a cultura surda como a maneira 

que as pessoas surdas têm de perceber o mundo e de remodelá-lo de acordo com suas 



9 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

 

necessidades, fazendo assim, a identidade de “um povo”, ligado pelo mesmo “traço”  que 

é a surdez. A partir da origem etimológica da palavra “cultura” que vem do latim colere, 

ou seja, cultivar, a autora faz comparação com o cultivo e o florescimento da identidade 

dos surdos dentro da comunidade surda, da qual envolve não só quem é surdo, mas todas 

as pessoas ouvintes que se sentem participantes, como familiares, intérpretes e 

professores. Strobel (2008) cita a descrição realizada pelos autores Padden e Humphries 

sobre a comunidade surda: 

Grupo de pessoas que vivem num determinado local, partilham os 

objetivos comuns dos seus membros, e que por diversos meios 

trabalham no sentido de alcançar esses objetivos. Uma comunidade 

surda pode incluir pessoas que não são elas próprias Surdas, mas que 

apoiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em 

conjunto com as pessoas Surdas para os alcançar. (PADDEN e 

HUMPHRIES apud STROBEL, 2008, p. 30). 

 

Ser surdo está muito mais ligado à comunidade surda do que à própria deficiência. 

Segundo as entrevistadas, Teresinha, Valéria e Emile, muitas pessoas com um pequeno 

déficit auditivo ou ouvintes que vivem imersos na cultura surda - como no caso de 

crianças ouvintes que nasceram em famílias surdas - são mais identificadas com o mundo 

dos surdos do que pessoas com surdez profunda. Luis Behares (1991) diz que, para o 

surdo ser inserido na sociedade ouvinte, precisa primeiro se construir como pessoa surda. 

Ter conhecimento do que ele é, quais questões ele tem neste mundo e como elas poderão 

ser resolvidas, se percebendo como pessoa surda, dentro de uma maioria ouvinte. O surdo 

pode ler o outro, ver o outro, entender o outro, a partir daquilo que ele conhece de si. 

 

Como no caso da modelo surda Brenda Costa (2008) que decidiu seguir um caminho 

oposto daqueles que defendem a cultura surda. Em sua biografia intitulada “Bela do 

silêncio”, Brenda retrata que nunca frequentou uma escola para deficientes auditivos e 

não se interessou em aprender a Língua de sinais quando criança. Sua educação foi 

totalmente voltada à leitura labial. A modelo afirma que mesmo com dificuldades, sempre 

se sentiu como uma ouvinte. 

 

Os surdos vivem em dois mundos paralelos, em uma cultura própria e em outra que 

necessitam constantemente de interpretação e tradução. O filme “A Família Bélier” 

(2014) narra a história de uma menina ouvinte nascida em uma família de surdos. A jovem 

possui o papel de mediadora entre os dois mundos. No longa, fica explícito a dependência 
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 da família pela ouvinte, pois estava sempre sendo a “voz” e os “ouvidos” deles. Quando 

a filha decide ir embora de casa para conquistar seus sonhos, a família se depara perdida. 

 

Portanto, para existir uma ponte entre estes dois mundos, conforme Emeli Marques, é 

essencial a comunicação. Entretanto, o que há atualmente de mediação para o surdo, 

supostamente, não é eficaz. O closed caption17, de acordo com todos os entrevistados é 

um sistema falho, pois muitos surdos têm dificuldades na leitura, além da legenda ser 

muito rápida e existir constantes erros na tradução simultânea, fazendo com que o sujeito 

não enxergue sentido na mensagem. A janelinha de intérprete encontrada no canto das 

telas traz mais o surdo para a sua realidade que é a Libras, mas também não é ideal por 

ser tão pequena e disponibilizada apenas em propagandas eleitorais, religiosos e em 

classificações de filmes e novelas. No programa da Eliana18 foi transmitida uma matéria 

sobre surdos fãs de uma novela do SBT. A matéria foi toda traduzida em Língua de sinais 

através da janela de intérprete. No entanto, só houve conscientização da Libras porque o 

assunto girava em torno do deficiente auditivo. 

 

Para Emeli Marques os surdos precisam ser inseridos nesses espaços e nessas discussões 

para encontrarem o melhor método. Existem surdos com formações de nível superior  em 

vários campos do conhecimento. Eles são competentes e querem participar a cada dia na 

sociedade. Como Sacks (2010) reitera, os surdos deixaram ser um grupo intimidado e 

incapaz para se tornar um grupo ativo no meio social. Ele declara: 

(...) eram um “povo”, e não apenas um punhado de indivíduos isolados, 

anormais, inválidos, um movimento que abandonava o ponto de vista 

médico ou patológico em favor do antropológico, sociológico ou étnico. 

Concomitantemente a essa “despatologização”, ocorreu um aumento 

nas representações de pessoas surdas em todos os meios de 

comunicação, de documentários a peças e novelas – representações 

cada vez mais simpáticas e imaginativas. (2010, p.125-126) 

 
 

Em vista disso, foi criado em 2013 a primeira WebTV acessível no Brasil, a TV Ines. O 

seu formato é voltado exclusivamente para os surdos, no entanto, qualquer pessoa pode 

assistir. Existem vários tipos de conteúdo que vai de programas jornalísticos ao de 

 

17 O closed caption é um sistema de legendagem na TV que descreve a fala de atores, apresentadores, entre outros, 

adicionando a descrição de cenas, expressões e movimentos de maneira simultânea. 
18  Exibido em 27 de novembro de 2016 na emissora de televisão SBT. 
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entretenimento como programas de talk show, comédia, cinema e de aprendizado. De 

acordo com Siqueira e Souza (2015), a TV Ines assume um papel de educadora, como um 

canal adaptado com todas as informações para o surdo. 

 

 

 

O surdo como público-alvo 

Em um grupo minoritário, os surdos não se sentem representados na mídia. São 

pouquíssimas marcas que se preocupam com a existência e a importância deles de se 

sentirem vistos e representados. Uma marca que fez essa diferença foi a Avon, com a 

campanha publicitária “Dona dessa beleza”19. Na campanha, os surdos, os cegos, os 

transexuais, portadores de síndrome de Down, pessoas acima do peso e os negros foram 

transformados em personagens principais. A marca proporcionou ainda em seu Website 

ferramentas de acessibilidade, Browsealoud20 e Hand Talk21, bem como a descrição de 

imagens, audiodescrição, legenda e Libras nos vídeos da Campanha. 

 

 
O surdo tem sua vida como qualquer outra pessoa, pois estuda, trabalha, se diverte e 

também se sente atraído pela publicidade. Segundo o entrevistado Marcelo Bertoluci22, 

o surdo é extremante visual, as imagens chamam muito sua atenção. Teresinha Giglio 

completa que o surdo toma este fator da imagem como o de primeiro impacto. A 

entrevistada exemplifica que estudam no instituto muitos surdos tatuados e de cabelos 

coloridos. “Se um deles observa todos da idade dele vestido de um determinado jeito, 

ele vai querer se vestir também”. De acordo com os dois entrevistados, os surdos se 

importam em estar na moda e percebem a publicidade como um meio que “dita” essas 

informações. Eles destacam que para os surdos, o consumo tem o mesmo significado 

que para nós. O consumo é construído intrinsecamente através de grupos sociais que 

queremos integrar, conforme Rocha: 

As práticas de consumo ou os significados que os bens fazem  circular 

são  sociais.  No  consumo nada se cria ou se frui  que  não  tenha  por  

 

19 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LlBgyzGUKYs> Acesso em: 28 de novembro de 2016 às 

18:31. 
20 O BrowseAloud é um software que adiciona fala, leitura e tradução em websites para inclusão de pessoas com 

deficiência visual. 
21 O Hand Talk é um aplicativo para surdos que realiza tradução digital para Língua de sinais. 
22 Entrevista em 25 de outubro de 2016, realizada por mim, através do WhatsApp. O entrevistado é surdo, formado em 

Publicidade e acadêmico do curso de Licenciatura de Letras Libras pela UFSC. Há 3 anos atua como diretor de 

Marketing e Comunicação na Feneis. 

https://www.youtube.com/watch?v=LlBgyzGUKYs&amp;_blank
https://www.youtube.com/watch?v=LlBgyzGUKYs&amp;_blank
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substrato a significação pública. O consumo é governado por 

representações coletivas, emoções codificadas, sentimentos 

obrigatórios, sistemas de pensamento e pela ordem cultural que o 

inventa, permite e sustenta. (ROCHA, 2006, p.10) 

 

 
No entanto, Emeli Marques e Teresinha Giglio abordam que, em relação à publicidade 

tradicional, a audiovisual, o sujeito surdo necessita que o ouvinte interprete o valor 

conceitual da marca para ele, pois pela razão de apenas possuir o campo da visão, o 

surdo acaba obtendo apenas um recorte desse conceito. A não ser através da experiência 

de compra, quando o próprio surdo consome várias marcas e as compara até concluir 

qual ele prefere ou segue a opinião de outro surdo que já teve experiência com a marca. 

Emeli Marques enfatiza que um marketing voltado para os surdos pode passar o sentido 

total da mensagem, semelhante para os ouvintes. Entretanto, as marcas não se esforçam 

para incluir esse público. Para Marcelo, a inserção pressupõe que o sujeito surdo receba 

todas as informações pertinentes neste mundo de consumo. Ou seja, que está acessível 

a ele desde propagandas, as características do produto, o canal de comunicação ao 

consumidor e as assistências técnicas. Os surdos têm enfrentado muitas barreiras 

comunicativas porque não existem alternativas viáveis oferecidas pelo marketing 

atualmente. Dessa forma, muitas marcas não pensam em inclusão, segundo o 

entrevistado. 

Portanto, de acordo com os entrevistados, o surdo está imerso em um mundo que não 

interage com ele e que o deixa à parte. Observamos que são raras as marcas que se 

importam em representá-los ou que transmita uma mensagem entendida por todos. Há 

estratégias no marketing atraentes de se comunicar e ainda de inserção. De acordo com o 

Marcelo Bertoluci, o marketing sensorial é pouco explorado e as marcam não enxergam 

sua importância. Esta forma de estimulação dos sentidos é ideal, pois para o surdo, o mais 

importante dos sentidos é o visual. É pela visão que o surdo entende tudo a sua volta. 

“Chama mais atenção para nós, surdos, uma marca que ‘fala’ mais pelo visual do que 

outras que não”. 

 

No início do século XX, a maior parte das pessoas, principalmente as mais pobres, não 

sabia ler. A comunicação, na maior parte das vezes, era feita para a sociedade através de 

imagens em cartazes pela cidade. Nos Estados Unidos, um forte exemplo, foi o cartaz “I 

want you” sendo representado pela imagem do Tio Sam convocando os americanos para 
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a Primeira Guerra Mundial. Mesmo para as pessoas que não sabiam ler, era entendido o 

que estava sendo tratado pelo contexto da imagem. O Tio Sam aparece com um semblante 

sério, apontando para o indivíduo, dando a ideia que o discurso era direto para a pessoa e 

que ela estava sendo escolhida. Com isso, percebemos com a  competência de se 

comunicar através da imagem, uma necessidade do surdo que vai muito além de um 

exercício intelectual de uma propaganda convencional, porém nos leva à habilidade 

máxima de explorar a capacidade tátil, gustativa, auditiva, olfativa, principalmente a 

visual, que sempre foi usada para atingir qualquer público, daqueles que não sabiam ler 

até os que não podiam ouvir. 

 

Considerações Finais 

As reflexões que o presente trabalho proporcionou sobre o tema da surdez, promoveram 

a necessidade de uma abordagem mais aprofundada. O objetivo inicial de discutir sobre 

uma ferramenta para comunicação com os surdos, encontrou uma barreira sociocultural. 

Os surdos não são mais afogados ou abandonados, mas sofrem uma morte simbólica. A 

cultura surda ainda é ignorada e excluída pelo o mundo ouvinte. 

 

O estudo nesse campo resultou em várias indagações, principalmente, sobre falta de 

representatividade das minorias nos espaços que deveriam integrar a todos, como a mídia. 

Os surdos têm apenas o básico da inclusão e ainda o reivindicam com muito esforço. 

Como foi ressaltada anteriormente, uma simples legenda ou janela de intérprete que, para 

os surdos, são formas “apertadas” de terem informação e contato com o mundo, ainda são 

pouco valorizadas pela sociedade. 

 

De acordo com as narrativas sobre o surdo neste trabalho, o ponto sobre a definição acerca 

da identidade surda, remeteu a Língua de sinais como característica fundamental da 

comunidade surda. O sistema de representação através de símbolos atribuídos por  eles 

sentidos e significados, se diferenciam do mundo ouvinte, pois sua história, suas lutas, 

seus limites, criam a cultura surda, com crenças, imaginários, língua e valores próprios. 

Dessa maneira, vimos que a identidade cultural surda se manifesta apenas aos surdos que 

fazem o uso da Libras e do sentido visual, pois os indivíduos que possuem déficits 

auditivos, porém, exercem a posição de comunicação oral, não são considerados surdos. 
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Percebemos, portanto, como qualquer outra pessoa, o surdo sente necessidades na vida 

dele, como o ato de consumir que influencia a todos na sociedade. No entanto, o surdo 

não tem uma informação completa, pois o discurso não é direcionado a ele. O sujeito 

surdo sempre precisa de um mediador, alguém que esclareça sobre o significado da 

mensagem. Pelo fato do marketing sensorial utilizar-se dos sentidos humanos e o surdo 

considerar a visão como um sentido principal na comunicação, compreendemos o 

marketing sensorial como uma ferramenta eficiente que pode ser utilizada para a 

comunicação direta com o surdo e inseri-los nesse meio. 

 

Quando observamos o cinema mudo de Charlie Chaplin (1889-1977), o qual se tornou 

ícone no mundo, identificamos a capacidade de se comunicar a todo público, usando da 

imagem para difundir, por meio de emoções e expressões, um enredo. Logo, comunicar- 

se hoje e perceber a necessidade do surdo vai muito além de transmitir uma ideia para um 

público específico, mas o próprio aprimoramento do marketing em si. 

 

Desse modo, a inclusão do surdo está, primeiramente, no reconhecimento de sua 

competência pela sociedade, considerando assim, sua cultura, modo de agir e de se 

comunicar. O surdo quer que entendamos que ele é diferente, mas também é semelhante 

aos ouvintes. Temos que identificar que é um outro ser que necessita de espaço, de 

informação e não os deixar de lado, como se não existissem e não precisassem ser 

incluídos. Strobel (2008) relata que os estudos sobre a conscientização da sociedade e 

sobre a criação de métodos, utilizando de novos formatos e tecnologias, pensados em 

gerar inclusão, são de fato um enorme passo para a humanidade. 
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