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Resumo 

 

O presente artigo busca discutir as formas de produção de conteúdo jornalístico 

acessível com o desenvolvimento do “Manual de audiodescrição e legendamento: Doze 

passos para realização de produtos audiodescritos”, produzido na UFCA. O objetivo é 

analisar os sentidos que se estabelecem quando conteúdos acadêmicos disponibilizados 

em sites e redes sociais são adaptados com audiodescrição e/ou legendamento. Acredita-

se, em hipótese, que o manual instrucional e a inserção de conteúdo adaptado na rotina 

de produção jornalística potencializam o aprendizado facilitando o processo de inclusão 

acadêmica, bem como fomentam a inclusão ao auxiliar em uma formação inclusiva dos 

profissionais sobre abordagem e criação de conteúdo acessível. Assim, se estabelecem 

ambientes favoráveis para assegurar o direito da pessoa com deficiência. 

  

Palavras-chave: Audiodescrição; acessibilidade comunicacional; jornalismo inclusivo, 

rotinas jornalísticas. 

 

 

Introdução 

 

 De toda a população mundial cerca de 10% tem algum tipo de deficiência. Essa 

é a estimativa feita segundo dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, que 

segundo dados de 2011, uma em cada sete pessoas no mundo vive com alguma 
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deficiência. Desse total, 2% se caracterizam por ser deficiência visual. No Brasil, 

conforme levantamento feito pela OMS em 2011, 28 milhões de brasileiros possuem 

algum tipo de problema auditivo, revelando um quadro no qual 14,8% do total de 190 

milhões de habitantes do País sofrem com problemas ligados à audição. A deficiência 

visual apresentou um índice maior de ocorrência, atingindo 18,6% da população.  

 Quando a situação atual é analisada podem ser observadas condições alarmantes 

em que milhões de brasileiros se encontram, principalmente no que se refere a falta de 

politicas públicas que contribuam para o desenvolvimento e inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade. A falta de estatísticas atualizadas e pesquisas sobre pessoas 

com deficiência é um dos obstáculos que contribui para a invisibilidade dessas pessoas, 

que são diariamente excluídas pela conveniência da sociedade em não abrir novos 

caminhos para proporcionar ambientes inclusivos e acessíveis.  

Pode ser observada uma exclusão não apenas social, mas também intelectual e 

cultural já que não existe uma plena acessibilidade à esfera pública. As pessoas com 

deficiência estão em desvantagem em termos de formação educacional e resultados no 

mercado de trabalho.  A ONU alerta que 80% das pessoas que vivem com alguma 

deficiência residem nos países em desenvolvimento. Os dados da OMS apontam que 

cerca de 30% dos meninos ou meninas de rua têm algum tipo de deficiência, e nos 

países em desenvolvimento 90% das crianças com deficiência não frequentam a escola. 

 De acordo com o Ministério de Educação (MEC), a quantidade de matrículas de 

pessoas com deficiência na educação superior aumentou 933,6% entre 2000 e 2010. 

Entretanto das 2.378 instituições de ensino superior que atendiam alunos com 

deficiência em 2010, apenas 1.948 contavam com estrutura de acessibilidade para os 

estudantes. Os dados demonstram que mesmo com a tentativa de inclusão as instituições 

não se adequam as necessidades, estruturais e de tratamento, da pessoa com deficiência. 

Tendo em vista que após a entrada nesse ambiente não haja acesso a uma assistência 

com meios acessíveis e todo aparato para incentivo da sua permanência, há uma grande 

margem para evasão das pessoas que tem algum tipo de deficiência. 

A acessibilidade em sua forma mais ampla é um direito de todo individuo, com 

destaque na segurança, autonomia, edificações, transportes, utilização e, em especial, no 

que se refere à informação e comunicação com tecnologias ou serviços abertos ao 

público. No Brasil, a acessibilidade é respaldada pela Lei Brasileira de Inclusão da 
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Pessoa com Deficiência
7
,
 
de 6 de Julho de 2015. A lei deixa claro que “qualquer 

entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão 

ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação” é considerada uma barreira contra o direito 

à acessibilidade, à comunicação e ao acesso à informação resguardada por ela para as 

pessoas com deficiência. 

No que tange o acesso à comunicação e informação, a aprovação de projetos de 

comunicação e informação, autorga ou renovação de concessão de qualquer natureza 

ficam determinadas a cumprir as disposições da Lei Brasileira de Inclusão. Os serviços 

de radiodifusão de sons e imagens requerem a inclusão de três recursos em especial: 1 - 

Subtitulação por meio de legenda oculta; 2 - Janela com intérprete de Libras; 3 - 

Audiodescrição. Esses recursos são a forma mais básica de tornar uma produção 

audiovisual ou de texto acessível às pessoas cegas, surdas ou com dificuldades 

sensoriais.  

Em vista da presença de estudantes com deficiência visual no curso de 

Jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA), durante os anos de 2015 e 2016, 

o curso sentiu a falta de preparação da instituição e de professores no que se refere a 

métodos acessíveis e inclusivos de circulação de informação interna à universidade. O 

curso, com a iniciativa do professor Paulo Eduardo S. L. Cajazeira iniciou projetos para 

tornar acessível ao estudante com deficiência os materiais produzidos no curso, a 

exemplo de manuais das disciplinas e boletins informativos internos utilizando legenda 

e audiodescrição.  

Com base no ‘Manual de audiodescrição para produtos jornalísticos impressos’
8
 

(CARPES; SOSTER, 2016), foi produzido no primeiro semestre de 2017 o ‘Manual de 

audiodescrição e Legendamento: Doze passos para realização de produtos 

audiodescritos’ com iniciativa do Centro de Estudos e Pesquisa em Jornalismo 

(CEPEJOR). A criação do manual foi uma forma de mostrar, de forma simples através 

de 12 passos, como tornar produções acessíveis em relação a legenda e audiodescrição. 

                                                 
7
 Lei Nº 13.146. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Instituída em 2015 destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 

com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>  
8
 E-book produzido por Daiana Stockey Carpes e Demétrio de Azeredo Sosterda. Coleção pedagógica da 

editora Catarse. Disponível em: < https://goo.gl/UPfLPr> 
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Buscamos trazer para discussão a proposta da inclusão informacional ao mostrar a 

importância da reflexão sobre o tema da acessibilidade comunicacional na esfera 

acadêmica. 

 

Os 12 passos: como tornar produções acessíveis 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é de cunho qualitativo. “Na pesquisa 

qualitativa [...] O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e 

ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir 

novas informações” (DESLAURIERS, 1991, p. 58) a fim de que possibilite um caráter 

exploratório estimulando a pensar e se expressar livremente sobre o assunto em questão. 

Tendo em vista a acessibilidade no geral em comum acordo para a melhoria de vida de 

todo e qualquer cidadão, o ‘Manual de Audiodescrição e Legendamento: Doze passos 

para realização de produtos audiodescritos’ (Figura I), torna-se uma ferramenta 

imprescindível no que diz respeito à acessibilidade, principalmente no âmbito 

acadêmico universitário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando a realidade de evasões de alunos nas universidades do Brasil, ou 

até mesmo, o não ingressar destes na universidade, por falta de aparatos que viabilizem 

Figura 1 - Capa e contra capa do Manual de Audiodescrição da UFCA 

Fonte: autoral  
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ao candidato com deficiências ingressar no mundo universitário e permanecer nele, o 

manual, torna-se um dos vários caminhos que são aptos ao agregar de valores que 

podem facilitar uma melhor condição de ensino-aprendizagem para todos. Mas claro 

que, essa realidade não está submetida apenas à centros acadêmicos, esse é um fator 

tendencionista de gestão no país, de não dar a certa atenção a essas pessoas, tende a 

fragmentar o comportamento social dos indivíduos de forma massiva, no que diz razão a 

inclusão destes, ao mesmo tempo que  dialoga, de forma negativa, com a 

descartabilidade dos mesmos, por não conseguirem se adequar ao tempo e locomoção 

necessária que o contexto social atual exige.  

Como metodologia para elaboração do Manual de Audiodescrição, utilizamos de 

ferramentas que nos deram aparatos necessários para produção do mesmo. Estudos, 

leituras, reuniões, roteirização, gravação e por fim, edição do material final.  Cientes de 

que esta publicação pode alavancar uma análise mais minuciosa, um olhar mais aguçado 

sobre o assunto, que pouco é debatido e menos ainda é colocado em questão, para 

possíveis resoluções que vão desde o cotidiano à tabus. 

A produção do Manual de audiodescrição foi iniciada em 2017 com o intuito de 

promover a capacitação da acessibilidade técnica no espaço do ensino universitário 

tendo como principal intuito, o foco na capacitação dos profissionais que queiram 

trabalhar na área da comunicação acessível, abrangendo as novas mídias digitais, seus 

avanços e as respectivas maneiras de inserção no espaço acadêmico, pretendendo 

abranger o conhecimento a respeito de seu uso. 

Analisamos as produções da Universidade Federal do Cariri em relação a 

acessibilidade, que possuem o Curso de Jornalismo, sendo produções de duas edições 

do manual de audiodescrição e vídeos em plataformas digitais que possuem recursos de 

acessibilidade como o caso da audiodescrição e a legendagem manual de todos os 

vídeos publicados no canal do YouTube “Cariri TV em um minuto”. 

 

  

(In) (Ex) clusão: o paradigma do cotidiano 

 

Socialmente, a área profissional é um dos grandes desafios para essas pessoas, a 

Constituição Federal assegura o livre exercício de trabalho, ofício ou profissão desde 
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que sejam atendidas as qualificações profissionais que a lei em si estabelece para todos 

os brasileiros, porém os deficientes a exemplo dos visuais, nem sempre conseguem 

inserção. Existem limitações, mas nem sempre os empregadores sabem que a tecnologia 

e simples adaptações no ambiente podem ajudar os cegos a levar uma vida profissional 

normal e exercer as suas funções com absoluta competência. 

Os indivíduos com deficiência são, em muitos casos, dependentes da caridade 

ou dos serviços sociais para sobreviver. A falta de oportunidades e as atitudes negativas 

são os principais motivos pelos quais essas pessoas estão excluídas. Além disso, a maior 

parte dos países não têm uma legislação antidiscriminatória ou que faça referência a 

esse grupo de indivíduos. Isto acaba legitimando a discriminação. Todavia, a 

discriminação costuma ter início em momento anterior, quando são negadas a educação 

e a sua formação. A Jornalista Cláudia Werneck
9
 (2005) propõe o Ciclo da 

Invisibilidade
10

 (Ilustração I) exposta também por Capes (2017, p. 20) em forma de 

ilustração. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980). Claudia Werneck é escritora de 

muitas obras na área de inclusão e direitos humanos. E fundadora da OSCIP Escola de Gente – 

Comunicação em Inclusão. E teve uma atuação pioneira na disseminação do conceito de sociedade 

inclusiva no Brasil e nos demais países da América Latina desde 1992. 
10

 O Ciclo da Invisibilidade demonstra a relação da falta de inclusão com a forma de visão da sociedade 

para com pessoas deficientes. São cinco pontos: 1 - Pessoas com deficiência não conseguem sair de casa 

e, portanto, não são vistas pela comunidade; 2 - Por não serem vistas pela comunidade, deixam de ser 

reconhecidas como parte dela; 3 - Por não serem reconhecidas como parte dela, garantir o acesso de 

pessoas com deficiência a bens, direitos e serviços não é considerado um problema para a comunidade 

enfrentar e resolver; 4 - Sem ter acesso a bens e serviços, não há como serem incluídas na sociedade; 5 - 

Uma vez não sendo incluídas na sociedade, continuam invisíveis, alvo de constante discriminação. Carpes 

transforma as ideias trazidas por Werneck em uma ilustração com 4 fases cíclicas (Ilustração I).   

Ilustração 1 - Ciclo da Invisibilidade       

Fonte: Carpes, 2017 
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Um avanço bastante significativo no Brasil, em relação aos direitos das pessoas 

com deficiência, aconteceu em julho de 2015, quando foi sancionada a Lei nº 13.146, 

que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a 

assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais ao visar a 

inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e garantir sua cidadania. Leis como 

essa são de grande importância para a promoção da igualdade entre todas as pessoas. Se 

faz necessário materiais e produtos que orientem socialmente para a inclusão dessas 

pessoas. No entanto, se faz concreto a dificuldade da possibilidade de produção. 

Para garantir que à pessoa com deficiência usufrua do acesso a espaços geral de 

forma igualitária, a acessibilidade foi dividida em seis dimensões:  

“1) Acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais físicas, nas 

residências, nos edifícios, nos espaços urbanos, nos equipamentos urbanos, 

nos meios de transporte individual ou coletivo. 2) Acessibilidade 

comunicacional: sem barreiras na comunicação interpessoal (face-a-face, 

língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo 

textos em braile, uso do computador portátil) e virtual (acessibilidade 

digital). 3) Acessibilidade metodológica: sem barreiras nos métodos e 

técnicas de estudo (escolar), de trabalho (profissional), de ação comunitária 

(social, cultural, artística etc.), de educação dos filhos (familiar). 4) 

Acessibilidade instrumental: sem barreiras nos instrumentos, utensílios e 

ferramentas de estudo (escolar), de trabalho (profissional), de lazer e 

recreação (comunitária, turística, esportiva etc.). 5) Acessibilidade 

programática: sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas (leis, 

decretos, portarias etc.), normas e regulamentos (institucionais, empresariais 

etc.). 6) Acessibilidade atitudinal: sem preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminações, em relação às pessoas em geral.” (WERNECK, 2005, p. 24).  

 

O acesso a estas possibilidades é facilitado pelas tecnologias de baixo e de alto 

custo, como equipamentos, produtos ou softwares capazes de contribuir para o 

desenvolvimento de pessoas com deficiência. Desta forma, entende-se que a 

audiodescrição, legendamento e janela de Libras são recursos que, aliados à tecnologia, 

garantem o acesso das pessoas com deficiência visual e auditiva à informação. É muito 

importante que as instituições educacionais tenham a consciência de inclusão e estenda 

a essas pessoas a possibilidade participativa das produções universitárias. Universidade, 
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como instituição de ensino superior que compreende um conjunto de faculdades ou 

escolas de educação superior que são designadas à especialização profissional e 

científica, deve em si, ofertar produtos que auxiliem na orientação e capacitação 

inclusiva além de profissionais capacitados para o tratamento desses indivíduos. 

A Universidade Federal do Cariri, a exemplo do Manual de audiodescrição e 

legendamento, está sempre buscando oferecer a inclusão e proporcionar uma 

comunicação que se estende ao entendimento de todos. Uma possibilidade de oferecer 

oportunidades para todos aqueles que buscam uma inclusão sem vitimizar os 

interessados. Essa afirmação parte da percepção da elaboração de conteúdo 

audiovisual na universidade e da sua publicação no YouTube através do canal  “Cariri 

TV
11

”, do site e da fanpage no Facebook da disciplina de Telejornalismo além dos 

manuais das disciplinas em formato de áudiolivros
12

. É uma importante autoafirmação 

inclusiva e expansiva para outras instituições já que as produções colaboram para que a 

sociedade enxergue que é possível conseguir uma comunicação inclusiva e acessível. 

O canal do Cariri TV, com 101 vídeos atualmente, conta com o processo de 

legendamento manual em todas as produções (veja o processo na Figura 2). Os alunos 

da produzem o material audiovisual e o monitor da disciplina realiza a produção da 

legenda. Além da legenda o canal conta também com alguns experimentos feitos com a 

utilização de audiodescrição em boletins informativos. A versão em áudio dos manuais 

(veja exemplo na Figura 3) é disponibilizada juntamente com a original no site da 

disciplina.  

 

 

 

                                                 
11

 Cariri TV é um canal no YouTube que funciona como uma web TV para veiculação das produções da 

disciplina e do laboratório de Telejornalismo da UFCA. Criada em 10 de outubro de 2012, tem 

atualmente 169 inscritos e mais de 21.360 visualizações. Todas as produções são legendadas 

manualmente, e disponível, há duas produções com audiodescrição.  

 
12

 Os manuais com a versão em áudiolivro são upadas na plataforma do SoundClound e pode ser acessado 

pelo site da disciplina. <telejornalismo.ufca.edu.br>.  
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Antes da produção de qualquer produto, é necessário estudar o caso para a 

finalidade proposta. Cada região ou ambiente tem as suas particularidades e, 

consequentemente, necessidades. A universidade como algo regional, próprio, deve 

estar amparada por conhecimentos de caso para serem usados em seu trabalho. Numa 

disposição mais teórica, os estudos sobre o assunto devem estar mais recorrentes em 

época de convergência digital. Em prática, os manuais devem partir da supervisão de 

uma pessoa deficiente, ou em simulação se não houver o deficiente para comprovar a 

eficácia de funcionalidade da produção. 

Figura 3 - Audiolivro do Manual de Telejornalismo 

Fonte: autoral 

Figura 2 - Processo de legendamento Cariri TV pelo YouYube 

Fonte: autoral 
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É importante salientar um espaço construtivo para a finalidade material do 

produto. O reconhecimento da capacidade de pessoas com deficiência não é comum. 

Essa subestimação de suas capacidades faz com que, ainda mais, se faça necessária a 

conscientização de causa no contexto social em geral. A visibilidade proporciona 

inclusão e fornecimento de material para determinada finalidade. Deve-se se pautar o 

direito constitucional de igualdade e amparo à suas particularidades gerais.  

Informação para todos: Jornalismo promovendo a inclusão 

 

Na comunicação e no acesso à informação é nítida a presença de dificuldades 

que privam uma pessoa com deficiência intelectual ou sensorial de processos educativos 

e de aprendizagem, ou de recursos que o torne independente, autônomo e com boa 

autoestima. Por esse motivo, é inserido nas produções com conteúdo informativo, 

audiovisual ou texto, a utilização de alguns recursos como a legenda oculta e manual, o 

uso do intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e a audiodescrição. Esses 

recursos são utilizados para facilitar e permitir que as informações consigam ser 

entregues a todo o indivíduo interessado na informação, independente de possuir 

alguma deficiência, através da adoção de uma comunicação acessível. 

A legenda oculta, também conhecida como Closed Caption, tem como objetivo 

permitir que os deficientes auditivos possam acompanhar os programas transmitidos ao 

vivo. É um tipo de legenda que além de traduzir a fala para a linguagem textual, 

também descreve a indicação de qualquer som presente nas cenas das produções 

audiovisuais. Já a legenda manual é muito utilizada em vídeos disponibilizados em 

redes sociais como o YouTube e streamings como a Netflix. A legenda manual é feita 

por uma pessoa, sendo menos provável de ter erro, pois o CC é feito automaticamente 

através de programas de computadores.  

Ao analisar a importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na vida de 

pessoas surdas, é perceptível que a utilização dela é uma forma de garantir a 

preservação da identidade surda, assim como contribui para a valorização e 

reconhecimento da cultura surda que, durante muito tempo, foi ignorada pela 

primazia/hegemonia da cultura ouvinte. Então, o uso do intérprete de Libras, na 

televisão, é comumente usado em um espaço delimitado no canto inferior da tela, 
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geralmente do lado direito, em que há a tradução por meio de Libras de todo o conteúdo 

para permitir que o deficiente auditivo seja capaz de consumir a informação.  

Ambos os recursos mencionados acima, permitem a melhor compreensão do 

conteúdo por pessoas surdas ou com dificuldades na audição ou motora. Mas há um 

terceiro recurso que abrange às pessoas com deficiência visual e trabalha totalmente 

com a voz: a audiodescrição.  

Segundo Graciela Pozzobon e Lara Pozzobon,  

 

“... a audiodescrição é o recurso consiste na descrição clara e objetiva de 

todas as informações que compreendemos visualmente e que não estão 

contidas nos diálogos, como, por exemplo, expressões faciais e corporais que 

comuniquem algo, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos 

especiais, mudanças de tempo e espaço, além da leitura de créditos, títulos e 

qualquer informação escrita na tela.” (POZZOBON,G.; POZZOBON, L., 

2010) 

 

A audiodescrição abrange, em sua grande maioria, pessoas com deficiência 

visual ou baixa visão além de deficiência intelectual, pessoas com dislexia e idosos com 

baixa acuidade visual. Os recursos citados acima podem ser utilizados tanto na televisão 

quanto nos meios digitais, o importante é que exista a compreensão da mensagem final 

por parte do telespectador. No ambiente da comunicação, a inclusão surge como pauta e 

está em constante discussão, o que nunca pode ser considerado suficiente. 

No que se refere ao âmbito do jornalismo, para Carpes (2017, p.39) “a 

audiodescrição cumpre um papel essencial e primordial aos cegos, o de informar e, 

consequentemente, proporcionar que a informação chegue a um número maior de 

cidadãos”. A autora analisa o profissional do jornalismo e afirma que além de averiguar 

fatos ele tem o objetivo de provocar e formar opinião pública. Desse modo, é um 

ambiente que, se utilizado a favor dos direitos humanos, pode retirar muitos 

estereótipos. Ser um profissional da comunicação é ter “a arte de informar para 

transformar” (KOTSCHO 1995, p.8 apud CARPES 2017, p.39).  

Para Saker (2010, p. 142), 

 

“Os jornalistas [...] não são os únicos responsáveis pelos estigmas em 

relação às pessoas com deficiência, nem são aqueles que devem resolver 

seus problemas com acessibilidade e direitos; tal responsabilidade cabe aos 

governantes [...]. Mas seu trabalho permite exatamente combater estes 
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estigmas na sociedade, levar conhecimento a todos os cidadãos e, assim, 

levar à inclusão efetiva destas pessoas” (apud CARPES, 2010, p. 40). 

 

Para Werneck (2005) “por meio de medidas de baixo custo que envolvam 

prioritariamente mudança de mentalidade, é possível avançar muito na garantia de mais 

acessibilidade na comunicação entre pessoas com e sem deficiência”. São atitiudes 

simples como uma descrição básica de uma imagem ou objeto, que para um vidente 

pode parecer sem lógica, que possibilita que o deficiente visual tenha acesso. É através 

dessa iniciativa que se consegue promover uma comunicação mais acessível.  

Conforme o Manual de audiodescrição e legendamento: Doze passos para 

realização de produtos audiodescritos (CAJAZEIRA. et al, 2017), professores, 

estudantes e profissionais da comunicação podem incluir a AD em suas produções. Os 

passos são os seguintes: 1 – A equipe; 2 – Produção e planejamento; 3 -  Escolha e 

estudo do produto; 4 – Descrição de imagens; 5 – Legendamento; 6 – Roteirização da 

AD; 7 – Ensaio da AD; 8 – Técnicas de locução; 9 – Gravação; 10 – Edição; 11 – 

Avaliação; 12 – Divulgação.  

Sempre surgem novas formas de tornar a comunicação cada vez mais acessível e 

inclusiva, basta o cidadão e o profissional ficarem atentos e se apropriarem delas como 

parte do cotidiano. Para isso, “a expectativa é que a mídia e os profissionais de 

comunicação se unam para provar que a deficiência é transversal aos temas de 

desenvolvimento, porque pessoas com deficiência estão em todos os lugares, em todos 

os países, em qualquer tempo” (WERNECK, 2005).  

 

Considerações finais 

  

 A comunicação acessível e inclusiva tem por intuito atender à todos que 

possuem dificuldade na compreensão da mensagem, através dos recursos de 

acessibilidade que possibilitem indivíduos compreenderem o que está sendo 

exibido.  Possibilitando que qualquer cidadão tenha acesso ao conhecimento e à 

informação. Os recursos utilizados nas produções informativas e comunicacionais se 

fazem eficazes para que haja igualdade entre todos, então é necessário que não somente 

as universidades e os veículos de comunicação, mas que a sociedade em si torne a 
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acessibilidade algo fundamental para a melhoria do convívio entre todas as pessoas, 

sendo elas deficientes ou não.  

O manual produzido pelo CEPEJOR da Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

serve para abrir as portas da inclusão no ambiente acadêmico. Com o manual, tanto os 

professores como os alunos vão ter acesso para saber como tratar e como produzir 

materiais que possam ser consumidos por todos (deficientes ou não). O manual vai atuar 

como uma ponte para fazer com que as pessoas percebam a necessidade de inclusão e 

que saibam realizar os processos de maneira correta. Além do manual, o curso de 

Jornalismo da UFCA tenta adaptar todos os vídeos do canal “Cariri TV em um 

minuto”, já citado neste artigo, com vídeos legendados e até mesmo com alguns vídeos 

audiodescritos, para que alunos deficientes da universidade e interessados no assunto 

possam consumir a informação.  

Essas produções são necessárias, mas somente elas não são suficientes, pois para 

o deficiente também é importante a acessibilidade física, com uma estrutura preparada 

para receber a pessoa com necessidades e até mesmo facilitar o ingresso de futuros 

alunos com deficiência. É importante quebrar paradigmas que foram impostos na 

sociedade ao longo da nossa existência. O papel de tornar a sociedade menos injusta e 

menos preconceituosa é nosso, para que no futuro as próximas gerações que estão por 

vir possam reconhecer o outro e pensar em incluir todos. Todos têm o direito de 

consumir a informação e conseguir entendê-la.  

A inclusão e acessibilidade vão existir no momento em que “todos sentirem-se 

como membros efetivos da sociedade, educados em todos os jardins de infância e em 

qualquer escola com assistência pessoal, viverem em comunidade e não em instituições 

diferentes, trabalharem em todos os lugares e em qualquer cargo com meios acessíveis, 

e tiverem acessibilidade plena à esfera pública”. (Depoimento Ahiya no Relatório 

Mundial sobre deficiência). Diante de tudo, a pesquisa indica como os processos de 

audiodescrição jornalísticos levam a novas práticas do jornalismo e expõe a necessidade 

de adaptações na estrutura narrativa e estratégica do diálogo com público.  

O objetivo é levar a uma reflexão sobre o quanto a deficiência é um assunto que 

requer ser estudado e entendido, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de 

todos os cidadãos. A tarefa é de todos. E colocamos aqui um destaque na mídia e nos 

profissionais de comunicação.  
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