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O presente artigo é fruto da pesquisa realizada na produção da monografia intitulada 

―Acessibilidade Comunicativa na Práxis Jornalística Cotidiana‖
4
. Com o objetivo de 

compreender como a acessibilidade comunicativa pode ser incluída na rotina 

jornalística, escolhemos trabalhar com acessibilidade para pessoas com deficiência 

visual e auditiva. Observamos as redações do Grupo RBS, por meio da metodologia do 

Estudo de Caso, analisamos a rotina jornalística destes profissionais e a existência da 

acessibilidade comunicativa na produção de seus conteúdos. A pesquisa in loco foi 

realizada na sede da empresa. Este processo deu-se por duas etapas, a observação e a 

entrevista. Neste sentido, tivemos um maior entendimento da real situação da produção 

de conteúdo jornalístico nas redações. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para este trabalho definimos trabalhar com as Pessoas com Deficiência Visual 

(PDV) e Pessoas com Deficiência Auditiva (PDA), ou seja, com as deficiências 

sensoriais no âmbito cognitivo. Deficiência sensorial é caracterizada pelo não 

funcionamento (total ou parcial) de algum dos cinco principais sentidos. A surdez e a 

cegueira são consideradas deficiências sensoriais, mas déficits relacionados ao tato, 

olfato ou paladar também podem ser enquadrados neste tipo de deficiência, entretanto, 

falando no âmbito comunicacional, uma Pessoa com Deficiência Física (PcDF), por 

exemplo, consegue se comunicar com outra pessoa sem que seja necessário algum tipo 

de acessibilidade para que ele receba ou transmita alguma mensagem, porém, uma 

pessoa cega ou surda precisa de recursos para receber esta mensagem de maneira 

igualitária ao resto da sociedade. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ07 – Comunicação, Espaço e Cidadania, no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. E-mail: leticiapbeilfuss@gmail.com 
3 Professor orientador deste trabalho. E-mail: marcobonito@gmail.com 
4 Apresentada e defendida em dezembro de 2016. 
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Segundo o Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no RS, existem cerca de 1.900.634 PDV e 617.344 PDA parcial ou 

total. Ao considerar a abrangência do Grupo RBS, maior empresa de comunicação do 

estado do Rio Grande do Sul, e o uso de suas plataformas, interligadas às tecnologias 

disponíveis, na qual, poderiam contribuir para a comunicação acessível, surgiu à ideia 

de pesquisar as práticas de produção do Grupo, baseados na acessibilidade 

comunicativa.   

 Portanto, esta pesquisa se justifica, primeiramente, pelos números, ou seja, há 

10.693.929 milhões de pessoas no RS. Dessas 1.962.368 possuem Deficiência Visual 

(DV) ou Deficiência Auditiva (DA). Em segundo lugar, é raro ver, nos meios de 

comunicação, a acessibilidade. Para nós, isso reflete como se o jornalismo não 

reconhecesse estas pessoas como consumidores de notícia.  

 

Jornalismo Deficiente 

 

Definido pela Organização Mundial de Saúde, o termo deficiência é usado para 

definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. O 

termo diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa, porém, o adjetivo 

deficiente, segundo Houaiss (2010), também pode ser compreendido por algo que tenha 

alguma falha e que não é suficiente sob o ponto de vista quantitativo. Desta forma, 

podemos chamar o jornalismo de deficiente tendo em vista a falha e a falta dele a 

respeito das pessoas que não podem ver ou ouvir. 

O déficit do jornalismo existe antes mesmo do fato de eles não produzirem 

conteúdo de maneira que não tenha barreiras e que possa ser utilizado por todos, de 

maneira universal. A divergência começa a partir do termo utilizado para designar as 

Pessoas com Deficiência (PcD). Ouvimos o superado ―portadores de deficiência‖, que 

leva a entender que as pessoas carregam junto de si algum vírus, entretanto, quem porta 

algo, pode deixar de portar, ou seja, nos dias de chuva, por exemplo, portamos um 

guarda chuva, porém, nos dias de sol, não portamos. Entretanto, o cego ou o surdo não 

podem deixar de portar a sua surdez ou cegueira quando bem entender. O termo, apesar 

de ainda ser muito utilizado, além de ser antigo e inadequado, é incoerente. Outro termo 

muito usado é o ―pessoas com necessidades especiais‖ (PNE) que vem do tempo da 
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Nova Constituição Brasileira de 1988
5
, também inadequado, estranho e incomodo, pois 

transmite uma ideia que essa pessoa precise de algo diferente ou especial. 

Reconhecemos que o jornalismo tem um déficit desde então, pois ele é incapaz 

de mostrar para a sociedade a designação correta para surdos, cegos, tetraplégicos, etc., 

no qual eles mesmos escolheram. O termo correto, ―Pessoas com Deficiência‖ (PcD), 

foi escolhido em 2006 em uma convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, na sede das Nações Unidas, em Nova York, no qual participaram as PcD de 

todos os países que fazem parte da organização. No Brasil, o termo foi reconhecido e 

aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008
6
. 

Desta forma, o termo correto, que foi promulgado em 2007, até hoje, dez anos 

depois, ainda não é reconhecido por quem comunica e informa, ou seja, se o jornalista 

falar o termo inapropriado, a sociedade, que não lê ou não sabe sobre os termos, vai 

continuar falando o termo inadequado, pois as questões problemáticas sobre as PcD não 

são discutidas. É um compartilhamento de desinformação. 

Partindo do termo desinformação, podemos citar que até hoje, nenhum veículo 

de comunicação hegemônica se empenhou em produzir conteúdos acessíveis da forma 

que os Decretos e Leis submetem, ou seja, podemos compreender que as PcD, 

principalmente as sensoriais, não são tratadas como usuárias dos conteúdos 

jornalísticos.  

Desde o final do ano 2000, há 17 anos, existem decretos e leis constitucionais 

que foram e são reformuladas até hoje, entretanto, poucas delas foram seguidas. Essas 

reformulações acontecem porque, conforme o tempo passa, elas se tornam carente 

perante as novas tecnologias, novos formatos, tanto na estrutura física, como arquitetura 

e construção civil, quanto à comunicação.  

No âmbito comunicacional, as leis obrigam que portais ou sites de administração 

pública tenham recursos de acessibilidade (BRASIL, 2004, Art. 47), diferente das 

empresas privadas, no qual os decretos falam apenas de recursos, porém não tratam do 

conteúdo. Como, por exemplo, os recursos televisivos, conforme o artigo 52, do mesmo 

decreto, que exige a legenda oculta, áudio-descrição, entradas para fones de ouvido e a 

possibilidade de habilitar uma ―janela‖ com intérprete de LIBRAS na TV. O artigo trata 

da ―oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam 

sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras 

                                                 
5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm  
6
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
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de deficiência auditiva ou visual‖ (SIC) (BRASIL, 2004). Neste sentido, a tarefa fica 

nas costas das empresas que fabricam o eletrônico e não dos veículos de comunicação.  

Entretanto, em 2006 foi aprovada uma norma complementar – nº 01/2006 -, através da 

portaria nº 310 que tem por objetivo:  

 

[...] complementar as disposições relativas ao serviço de radiodifusão 

de sons e imagens e ao serviço de retransmissão de televisão, ancilar 

ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, visando tornar a 

programação transmitida ou retransmitida acessível para pessoas com 

deficiência, conforme disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000 e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, alterado 

pelo Decreto nº 5.645, de 28 de dezembro de 2005. (BLOG DA 

AUDIODESCRIÇÃO, 2012)  
 

Porém, nenhuma emissora de rádio ou TV cumpriu com a lei como devia. 

Conforme BONITO, ―um dos principais argumentos para tal era a definição do padrão 

da TV digital no Brasil, que servia como argumento e desculpa para que a lei não fosse 

cumprida pelas emissoras‖ (BONITO, 2015, p. 69). Desta forma, os prazos para a 

implantação de acessibilidade na transmissão dos veículos foram estendidos.  Em 2006, 

o Ministério das Comunicações publicou a portaria 310 oficializando a Norma 

Complementar nº 1 que estabeleceu o cronograma de implantação e os requisitos 

técnicos para tornar a programação das TVs abertas acessíveis para PcD. No mesmo 

ano, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou o Decreto 5.820, que dispõe 

sobre a implantação do SBTVDT (Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre). 

Além de outras providências, o decreto estabeleceu o sistema japonês como modelo da 

TV digital no Brasil e que os dois sistemas (analógico e digital) deveriam coexistir por 

dez anos, quando então apenas o digital passaria a funcionar, entretanto não foi dessa 

vez que a programação jornalística obteve recursos de acessibilidade. Antes de vencer o 

prazo, a Norma caiu. As emissoras alegavam dificuldades técnicas e econômicas para a 

implantação dos recursos.  

Em 2003, após uma consulta pública, o Ministério das Comunicações publica a 

portaria 985 propondo modificações na Norma Complementar sobre a transmissão 

acessível:  

1) Torna o recurso da audiodescrição exigível apenas na programação 

veiculada pelas emissoras no sistema de televisão digital;  

2) Altera o cronograma de implementação da audiodescrição 

originalmente proposto para iniciar em 2 horas por dia chegando a 

100% da programação após 10 anos, para 2 horas por semana a partir 



 

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

 

 5 

de julho de 2011 chegando, no máximo, a 24 horas por semana após 

10 anos;  

3) Desobrigam as retransmissoras afiliadas às emissoras cabeças de 

rede de tornar acessível a programação própria. (BLOG DA 

AUDIODESCRIÇÃO, 2009)  
 

Porém, essa norma também foi derrubada pelos argumentos já apresentados 

aqui. Hoje, a portaria nº 188
7
 é a que está em vigor. Publicada em março 2010, a norma 

impõe que os canais tenham até 2020 para transmitir 20 horas semanais da programação 

com acessibilidade. Atualmente, em 2016, o mínimo estipulado são seis horas semanais, 

entretanto os canais concentram este tempo apenas para programas gravados, 

principalmente filmes, ou seja, não usam deste recurso nos programas jornalísticos. 

 

Como produzir conteúdo jornalístico acessível? 

 

No jornalismo não costuma existir um manual para a produção de conteúdo 

acessível disponível nas redações, entretanto, o que acontece, quando o jornalista decide 

produzir um conteúdo acessível, é que o profissional consulta as PcD ou trabalha a 

partir do que encontra em sites na web. 

Considerando as plataformas disponíveis para a produção e divulgação de 

conteúdos, temos os seguintes formatos de mídias: imagem, vídeo, texto e áudio. A 

partir disso, podemos destacar os recursos disponíveis para a produção de conteúdo 

acessível em seus formatos multimídia. Consideramos, neste trabalho, as deficiências 

sensoriais que prejudicam a cognição das informações. A seguir, apresentaremos os 

principais recursos para produção de conteúdos com acessibilidade comunicativa, de 

acordo com a tecnologia disponível e as exigências da Lei Brasileira de Inclusão
8
: 

A audiodescrição ou AD, é um recurso composto por descrição narrada do 

visual. Conforme Motta e Romeu Filho, a AD; 

 

[...] é um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das 

pessoas com deficiência visual em eventos culturais, gravados ou ao 

vivo, como: peças de teatro, programas de TV, exposições, mostras, 

musicais, óperas, desfiles e espetáculos de dança; eventos turísticos, 

esportivos, pedagógicos e científicos tais como aulas, seminários, 

congressos, palestras, feiras e outros, por meio de informação sonora. 

(MOTTA; ROMEU FILHO, 2010, p.11). 

                                                 
7
 Disponível em: 

http://www.mc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26611&catid=273  
8
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm  

http://www.mc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26611&catid=273
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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A AD surgiu na década de 70, nos Estados Unidos (EUA), a partir das ideias 

desenvolvidas por Gregory Frazier em sua dissertação de mestrado, entretanto, só em 

1980 este recurso foi utilizado na prática. Através de recursos públicos para tornar seus 

eventos mais acessíveis, o Arena Stage Theater, localizado em Washington DC, contou 

com a AD de Major Barbara, primeira peça exibida com este recurso. No Brasil, este 

recurso foi utilizado pela primeira vez, em 2003, durante o festival temático Assim 

Vivemos: Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. Dois anos depois, a AD 

apareceu em DVD, com o filme Irmãos de Fé.  

Para ter acesso a AD na TV, é necessário que o aparelho televisor tenha um 

segundo canal de áudio. Através dele, o telespectador clica na tecla Second Audio 

Program (SAP) disponível no controle remoto do aparelho. Já na internet, os canais de 

vídeo não possuem um segundo canal de áudio, o que acaba dificultando o processo. 

Desta maneira, as AD, podem ser realizadas através de plataformas que trabalham só 

com áudio, como já citado neste capítulo ou então ficarem acopladas no vídeo, sem 

opção de retirar. 

Outro recurso disponível para as PDV é o Braille. Esse sistema foi inventado na 

França por Louis Braille, um jovem cego, em 1825. No Brasil, o uso deste recurso 

iniciou em 1854, com a inauguração do Instituto Benjamin Constant
9
, no Rio de 

Janeiro. Conforme o site Nova Escola
10

, o Brasil foi o primeiro país da América Latina 

a adotar o Braille.  

O uso do Braille dá-se através do tato, pois funciona como um processo de 

escrita e leitura com símbolos em alto relevo. Ao todo são 64 símbolos, que se 

configuram através de até seis pontos dispostos em duas colunas de três pontos cada. A 

leitura do Braille é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao 

mesmo tempo. Um bom exemplo do uso do Braille, é o jornal Diário de Pernambuco
11

, 

que em abril de 2008, lançou a sua primeira
12

 versão do jornal em Braille. O projeto foi 

executado pelo jornalista Marcondes Brito, o qual conquistou o Prêmio Esso de 

Jornalismo 2008, na categoria Melhor Contribuição à Imprensa, entretanto, a versão em 

Braille teve um fim. Cinco meses depois do lançamento, os exemplares com esse 

                                                 
9 Mais informações em: http://www.ibc.gov.br/  
10 Disponível em: http://novaescola.org.br/conteudo/397/como-funciona-sistema-braille  
11 Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br/  
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HHWq32rY_qo  

http://www.ibc.gov.br/
http://novaescola.org.br/conteudo/397/como-funciona-sistema-braille
http://www.diariodepernambuco.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=HHWq32rY_qo
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recurso foram abortados por falta de patrocínio, pois eles eram distribuídos 

gratuitamente às entidades das PDV. 

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, trata-se de uma língua realizada por 

gestos. Diferente da AD, a LIBRAS é regulamentada por lei. Através do Decreto nº 

5.626, a Lei nº 10.436, de 24 de Abril de 2002, a LIBRAS foi inclusa como disciplina 

curricular, bem como a formação do intérprete de Libras.  A LIBRAS é um recurso 

utilizado em vídeos, chamado Janela de Interpretação de Língua de Sinais. Este recurso 

pode ser entendido como; 

 

[...] espaço destinado à tradução entre uma língua de sinais e outra 

língua oral ou entre duas línguas de sinais, feita por Tradutor e 

Intérprete de Língua de Sinais (TILS), na qual o conteúdo de uma 

produção audiovisual é traduzido num quadro reservado, 

preferencialmente, no canto inferior esquerdo da tela, exibido 

simultaneamente à programação. 

(ALVES;ARAÚJO;MAUCH;NAVES, 2016. p. 10) 

 

 Para o uso deste recurso, é necessário que o tradutor/intérprete seja certificado 

pelo Exame Nacional para Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da 

LIBRAS/Língua Portuguesa – ProLIBRAS, pois assim como a Língua Portuguesa, a 

Língua de Sinais também possui especificidades no seu vocabulário, a partir de 

determinadas regiões. 

 Outro recurso disponível é a Legenda para Surdos e Ensurdecidos  

(LSE), utilizado no sistema Closet Caption (CC),  que trata de; 

 

[...] tradução das falas de uma produção audiovisual em forma de 

texto escrito, podendo ocorrer entre duas línguas orais, entre uma 

língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. Por ser 

voltada, prioritariamente, ao público Surdo e Ensurdecido, a 

identificação de personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre 

que necessário (ALVES; ARAÚJO; MAUCH; NAVES, 2016, p. 10) 
 

Portanto, este tipo de legenda é diferente das legendas normais, pois, além de 

indicar as falas, também indicam outros sons presentes na cena, como, por exemplo, 

chuva, choro, vidro quebrando, etc 
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METODOLOGIA 

 

O processo para o desenvolvimento deste trabalho, primeiramente, deu-se 

através da pesquisa bibliográfica e documental, que caracteriza o levantamento de toda 

a bibliografia já publicada (LAKATOS, MARCONI,2011, p. 43), ou seja, fundamentar 

a pesquisa, buscando no âmbito dos periódicos, informações e publicações a respeito do 

tema aqui proposto. Neste sentido, podemos entender que; 

 

No contexto de pesquisa acadêmica, os textos teóricos assumem uma 

importância relevante, tanto como apoio para o pesquisador formular e 

justificar os problemas e as hipóteses que irá explorar como na 

definição de um método de interpretação e/ou análise da questão 

tratada (explicitando no conteúdo do quadro teórico da monografia ou 

do relatório de pesquisa) e no contexto do exercício analítico da 

problemática. (LIMA, 2008, p. 49) 

  

Diante disso, o levantamento desse material foi crucial para compreendermos a 

lógica do uso dos recursos acessíveis nos meios de comunicação. A pesquisa 

bibliográfica e documental se fez presente desde o início deste processo, pois junto com 

a pesquisa da pesquisa, nós já procurávamos nossas referências. Esta pesquisa iniciou na 

biblioteca da universidade e logo após na internet. Fomos até as plataformas que 

comportam artigos, monografias, dissertações e teses e procuramos, através de palavras-

chave, abordagens semelhantes a nossa. Há vários trabalhos relacionados com 

acessibilidade, mas raros ligados ao jornalismo. Os mais comuns encontrados eram 

associados à educação, arquitetura e ao sistema de informação, o que não nos afetou, 

pois apesar de sentirmos uma carência da nossa área nesses materiais, conseguimos 

reunir fragmentos de cada trabalho, ou seja, como não foi encontrado um número 

significativo de abordagens relacionadas à nossa, os semelhantes tratavam-se de 

assuntos relacionados a ferramentas que tornavam sites acessíveis, neste sentido, 

percebemos o grande uso e que se tornou a nossa maior sustentação referencial neste 

processo: as leis e decretos, os direitos humanos e os websites produzidos pelas próprias 

PcD. 

Neste sentido, também usamos da pesquisa de campo como método. Podemos 

entender que esta técnica funciona como uma coleta de dados, pois; 
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A pesquisa de campo pressupõe a apreensão dos fatos/variáveis 

investigados, exatamente onde, quando e como ocorrem. Nessas 

circunstâncias, o pesquisador deve definir o que e como irá apreender 

a realidade, considerando as especificidades do que está investigando. 

(LIMA, 2008, p. 70) 

 

Assim, partindo do pressuposto de apreender a realidade, decidimos ir até ao 

grupo RBS, em Porto Alegre, e permanecer em suas redações por uma semana para 

acompanhar o processo jornalístico dos repórteres, editores e chefes da empresa para 

um estudo de caso. O estudo de caso, segundo o professor Gilberto Martins, é o método 

que ―começa com a permissão para realiza-lo e um plano incipiente, que vai delineando-

se mais claramente à medida que se desenvolve‖ (MARTINS, 2008, p. 10), pois cabe a 

este projeto analisar e compreender, como a acessibilidade comunicativa pode 

contribuir para a prática cotidiana do jornalismo e contribuir para o entendimento da 

importância da comunicação acessível em prol da inclusão social das PcD na sociedade. 

Nesta visita, usamos da observação como passo inicial para a investigação. A 

observação não participante nos permitiu obter dados sem intervi-los, ou seja, sem 

provocar alterações no comportamento dos observados. Nos cinco dias que eu estive in 

loco, realizamos um diário de campo com as anotações seguintes das observações. 

Junto à observação, outra técnica utilizada na pesquisa de campo foi a entrevista. 

Neste sentido, realizamos uma entrevista semi-estruturada, pois foi orientada por um 

roteiro previamente definido, desta forma, configuramos a entrevista realizada como 

uma entrevista em profundidade, no qual o objetivo básico ―é entender e compreender o 

significado que os entrevistados atribuem a questões e situações‖ (MARTINS, 2008, p. 

26).  Diante disso, foram entrevistados profissionais de diferentes áreas da empresa 

(jornal impresso, web, tv e sistema da informação), de ambos os sexos e de diferentes 

idades. Todas as entrevistas foram gravadas, entretanto, os entrevistados possuem 

anonimato na pesquisa. Ao todo, foram criados três tipos de roteiros de entrevistas, um 

voltado aos repórteres, outro destinado aos cargos de chefia (diretor, editor e chefe de 

reportagem) e o terceiro, que envolve os técnicos de sistemas da informação. 

Apesar da entrevista possuir uma estrutura e perguntas pré-definidas, no 

momento de fazê-la surgiram outras questões, como vamos explicar no próximo tópico, 

no qual também vamos relatar a nossa análise empírica.  
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Análise Empírica 

 

Quando construímos a ideia de analisar a rotina jornalística dos jornalistas e a 

existência da acessibilidade comunicativa na produção de seus conteúdos, logo 

pensamos no Grupo RBS como objeto, pois esta é a maior empresa de comunicação do 

estado e também trabalha com diferentes mídias, o que daria uma maior compreensão 

da real situação da temática dentro das redações. 

  A pesquisa in loco aconteceu entre os dias 11 ao dia 15 de Julho de 2017, nas 

duas sedes da empresa. Os três primeiros dias foram concentrados na sede da Av. 

Ipiranga, no bairro Azenha, em Porto Alegre. Lá, ficam as redações do rádio, jornal 

impresso e do jornal digital do grupo RBS.  Durante os três dias, eu chegava à redação 

por volta das 9h da manhã e saia no início da noite. Deste modo, participei de reuniões 

de pauta, apuração, construção das matérias e fechamento. Em meio a isso também 

realizei entrevistas com repórteres, chefes, editores e técnicos da informação. 

A maioria das pessoas entrevistadas associavam a palavra acessibilidade com 

reportagens que tratavam de PcD como personagens das matérias. Muito deles 

acreditam que essa era uma boa maneira de mostrar essas pessoas para a sociedade e 

também como uma forma de tentar garantir os seus direitos. Entretanto, quando eu 

explicava o que significava a acessibilidade na comunicação, ouvia o seguinte; 

 

Acho que é um desafio bem grande garantir que a informação 

chegue a todos os públicos. Acho que a gente peca muito nisso. 

Estamos bem longe de garantir uma comunicação acessível. Não é 

discutido e quando não é discutido, ninguém reflete sobre e 

ninguém faz (informação verbal)
13

. 
 

Desta forma, compreendemos que os veículos de comunicação ainda tem muito 

que avançar, pois os próprios profissionais compreendem que estão agindo de maneira 

inadequada, neste sentido e fazem uma meia culpa, como cita um entrevistado do jornal 

impresso e digital; 

Acho que a sociedade esta avançando, as minorias pedindo cada 

vez mais espaço e requisitando e reivindicando direitos e acho 

que a gente precisa se alinhar a isso imediatamente, até pra 

poder cobrar né. Um dos papeis do Jornalismo é justamente 

cobrar que os direitos sejam de fato atendidos. Se a gente não 

atende, a possibilidade de a gente cobrar, pode se encolher. É 

                                                 
13

 Repórter, L. Entrevista. [Julho. 2016]. Entrevistadora: Letícia Paola Beilfuss. Porto Alegre, 2016.. 
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um problema que não estamos preparados para enfrentar 

(informação verbal).
14

 
 

Podemos observar com esse depoimento que fica muito visível o rompimento 

entre a teoria e a prática, pois existe um discurso sobre o papel social do jornalista e a 

relação dele perante a sociedade que, neste caso, fica a desejar e que mostra que há uma 

grande incoerência. 

Em nenhum dos dias que eu estive na redação localizada na sede da Avenida 

Ipiranga eu ouvi sobre a produção de conteúdo acessível, o que não aconteceu apenas 

nos dias em que eu estava inserida na redação, mas sim por não ser um costume da 

empresa, como relata o entrevistado P; 

 

Acho que os editores não tem essa cultura de preocupação e não é 

enraizado no nosso dia a dia esse tipo de questionamento e de como 

direcionar os conteúdos para estas pessoas. Acho que isso tem que 

partir de alguém, mas não tenho dúvidas que meus colegas colheriam 

isso com prazer, até por levar em conta o papel do Jornalista com a 

sociedade (informação verbal)
15

 
 

 

 Bem como a preocupação em produzir conteúdo acessível é inexistente na 

empresa, os profissionais também não demonstram que pensam nisso, ou seja, quando 

perguntava se o profissional produz ou já produziu alguma reportagem com conteúdo 

acessível, foram poucos os que possuíam esta experiência. Alguns deles acreditam que 

isso está associado com o fator tempo, pois, segundo ele, ―ou se contrata alguém para 

fazer só isso ou o repórter vai fazer as duas coisas, mas com uma produção menor‖ 

(informação verbal)
16

. No meu último dia na redação da Ipiranga, na quarta-feira, eu 

pude notar que estes profissionais realmente não sabiam do que eu estava falando.  

Segundo o Técnico de Informação, o M, a empresa nunca realizou uma pesquisa 

sobre PcD como usuário, ou seja, não tinham conhecimento algum sobre o número de 

pessoas do estado que possuem algum tipo de deficiência.  

 Na RBS TV, na sede localizada na Rua Rádio e TV Gaúcha, no morro Santa 

Teresa, em Porto Alegre, as entrevistas não foram tão diferentes. A preocupação está 

apenas no discurso e o assunto nunca tratado dentro da redação. Nos dois dias que 

permaneci na TV, pude acompanhar a produção dos três jornais da emissora, o Bom Dia 

                                                 
14

 Repórter, P. Entrevista. [Julho. 2016]. Entrevistadora: Letícia Paola Beilfuss. Porto Alegre, 2016.  
15

 Repórter, P. Entrevista. [Julho. 2016]. Entrevistadora: Letícia Paola Beilfuss. Porto Alegre, 2016. 
16

 Repórter, C3. Entrevista. [Julho. 2016]. Entrevistadora: Letícia Paola Beilfuss. Porto Alegre, 2016.   
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RS, Jornal do Almoço (JA) e RBS Notícias. Também participei de duas reuniões de 

pauta, a reunião de pauta do Jornal do Almoço, que acontece logo depois da transmissão 

do jornal e a do RBS notícias, que acontece ao meio-dia. Em nenhuma das reuniões foi 

falado em conteúdo acessível ou PcD, entretanto, quando fiz a primeira pergunta do 

nosso pré-roteiro, sobre o entendimento do profissional em relação à comunicação 

isonômica e irrestrita, logo um repórter afirmou ―nós somos formados, além de 

Jornalistas, mas em comunicação social, então produzir e trabalhar de uma maneira 

irrestrita é o nosso dever‖ (informação verbal)
17

. Neste sentido, há o reconhecimento do 

dever do profissional e o papel dele. O jornalismo está interligado com a sociedade, 

como um processo de troca, no qual informamos por e para eles, conforme o editor A da 

emissora, ―o jornalismo tem um cunho e uma origem na defesa do direito das pessoas é 

por isso que ele surgiu e é nisso que ele tem sido calcado‖ (informação verbal)
18

, porém, 

isso é pensado apenas para as pessoas videntes e ouvintes, ou seja, quem não enxerga ou 

não ouve, está fora da linha de usuários, como informa o repórter F, sobre suas 

produções; 

Ah, eu penso no telespectador médio se ele vai me entender. Por 

exemplo, eu lembro que tem um especialista e uma dona Maria. O 

especialista não pode ser tratado como um idiota e a dona Maria, que 

está lá cuidando de seus filhos, tem que me entender também. Eu 

sempre pensei por este lado, mas da maneira que tu esta trazendo, para 

pessoas com deficiência visual e auditiva não. Nunca pensei na 

produção disso e te digo 99% das pessoas aqui da redação vão te dizer 

isso (informação verbal)
19

 
 

 Diante disso, eu pude notar que na sede televisiva da empresa eu fui a pioneira a 

falar sobre essa temática, ou melhor, sob esse viés, como os próprios profissionais 

denominavam. A maioria deles nunca tinha ouvido falar sobre, pois ―tanto na academia 

quanto nas redações é um assunto que é novo. Tu me trouxe esse tema. Vou levar essa 

nossa conversa como um embrião‖ (informação verbal)
20

. Assim, podemos observar 

que, como o assunto é novo, os profissionais não sabem como produzir conteúdo 

acessível, ou seja, não sabem como fazer.  

 A partir desta análise, é possível perceber que os profissionais sabem que estão 

pecando neste sentido. Concordam que a comunicação e que o jornalista tem um papel 

                                                 
17

 Repórter, F. Entrevista. [Julho. 2016]. Entrevistadora: Letícia Paola Beilfuss. Porto Alegre, 2016.   
18

 Editor, A. Entrevista. [Julho. 2016]. Entrevistadora: Letícia Paola Beilfuss. Porto Alegre, 2016.   
19

 Idem. 
20

 Idem. 
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social muito importante e que esta profissão é tida como uma espécie de porta-voz da 

sociedade, entretanto, não transmitem, através de suas produções, um conteúdo que 

possa ser utilizado por todos, de uma maneira universal.  

 

RESULTADOS OBTIDOS 

 

Ao todo, durante os cinco dias de inserção nas redações do Grupo RBS, foram 

entrevistados onze repórteres, dez editores e um técnico da informação que cuida dos 

sites da empresa. Como já dito neste trabalho, muitos profissionais não quiseram 

participar da pesquisa devido ao não conhecimento sobre a temática, porém, o que pude 

perceber é que as pessoas que foram entrevistadas também não sabiam exatamente do 

que se tratava a acessibilidade comunicativa. Destas, a maioria nunca sugeriu ou pensou 

em produção de conteúdo acessível dentro do Grupo RBS.  

Diante disso, o principal resultado obtido neste trabalho foi poder compreender 

que o Jornalismo necessita de uma mudança no seu modo de fazer e pensar em relação à 

produção de conteúdo acessível. Propusemo-nos, desde o início, problematizar como a 

produção de conteúdo acessível está inserida nas redações jornalísticas, neste sentido, 

partindo do pressuposto de Acessibilidade Comunicativa realizarmos uma reflexão do 

real papel social que o jornalista possui e podemos observar, com a visita ao Grupo, que 

os profissionais recordam desta função perante a sociedade, como falado nas 

entrevistas, entretanto, trabalham apenas para aqueles que enxergam e ouvem.  

Assim, podemos destacar que há um descaso dos veículos de comunicação 

jornalísticos com as PcD em relação à produção de conteúdos acessíveis. Podemos 

ressaltar que essa desconsideração não parte apenas do fato de os profissionais não 

produzirem conteúdo acessível para elas, mas sim de não pensarem nestas pessoas como 

usuárias e tão pouco as reconhecerem como parte da sociedade. 

Tratamos aqui do âmbito jornalístico, porém sabemos que a exclusão das PcD 

ocorre em diversos contextos, porém, desde o início deste processo, compreendemos 

que o Jornalismo, como trouxe Hipólito da Costa em 1808, tem uma função de utilidade 

perante a sociedade, pois através da informação, o cidadão forma a sua opinião. Assim, 

o jornalismo também tem uma função pedagógica, ou seja, ele transforma a informação 

em conhecimento. Victor Gentilli, em 2002, já dizia que o direito a informação era a 

ponte para o conhecimento de outros direitos, fazendo com que o cidadão exerça a sua 

cidadania.  



 

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

 

 14 

Esta falta de interesse parte do princípio de que as leis existentes não prevalecem 

sobre os interesses das empresas de comunicação e não se é cobrado devidamente o uso 

de certos recursos na produção de conteúdos jornalísticos. Entretanto, até hoje, elas 

estão em discussão e são muito frágeis, pois exigem AD seis horas semanais na TV, por 

exemplo, porém o canal disponibiliza o recurso apenas para filmes, ou seja, não 

contempla o jornalismo e outras áreas. Deste modo, podemos destacar a falta de um 

trabalho em prol da Cidadania Comunicativa, dito pela Mata, em 2006, no qual faz uso 

da comunicação para a construção da cidadania. Neste sentido, a falta de informação, 

acarreta problemas na cidadania das PcD, pois sem informação, elas não criam suas 

próprias opiniões e, a partir disso, se excluem da sociedade, comprometendo 

efetivamente a cidadania delas. 

É evidente que a problemática aqui, é uma questão cultural e de falta de 

fiscalização das leis. Ao mesmo tempo em que não se fala sobre produção conteúdo 

acessível na graduação, diante disso, os profissionais ao entrarem no mercado de 

trabalho, não desenvolvem este necessário senso crítico sobre estas questões relativas à 

acessibilidade comunicativa. As empresas não tem interesse, não conhecem sobre as 

PcD e nem sobre os recursos disponíveis hoje para a produção de conteúdo. Apenas 

desconsideram essas pessoas e acreditam que o problema é da própria pessoa, como se 

ela tivesse culpa por não poder ver ou ouvir seus conteúdos. 
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