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RESUMO 

 

Para que o sujeito surdo possa ter acesso livre ao conhecimento e possa 

desenvolver, integralmente, todas as suas potencialidades, faz-se necessário a 

acessibilidade em língua de sinais (no Brasil, Língua Brasileira de Sinais – Libras), 

considerada pela Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2005 a língua materna 

(primeira língua) da pessoa surda. Dessa forma, o objetivo desta presente pesquisa 

consistiu em analisar a acessibilidade para surdos em um documentário, 

considerando os parâmetros da área e a consultoria surda, interpretação e tradução 

em Libras e a legendagem para surdos e ensurdecidos, a partir de um estudo de 

recepção junto a representantes da comunidade surda. O tipo de pesquisa inscreve-

se no estudo de caso da abordagem qualitativa e interpretativa (qualitativo-

interpretativa). Os procedimentos metodológicos foram: análise do 

videodocumentário “No Mato das Mangabeiras”, considerando a acessibilidade em 

Libras e a legendagem; investigação dos parâmetros de Tradução/Interpretação em 

Libras e de legendagem junto a representantes da comunidade surda, por meio da 

constituição de grupo focal; sistematização da recepção do documentário, no qual 

treze sujeitos surdos assistiram a um videodocumentário com legenda para surdos e 

ensurdecidos e janela de Libras; construção de dados a partir de dois questionários 

para o primeiro e o último encontro com perguntas diferentes para conhecerem 

melhor nossa pesquisa, o papel do consultor surdo. Assim, esse tipo de pesquisa 

pode permitir que o objeto de estudo tradução e interpretação em Libras e 

legendagem para surdos e ensurdecidos no audiovisual fosse investigado de forma 

interpretativa e próxima de um conjunto de fatos reais que subscrevem o contexto 

da acessibilidade de recursos audiovisuais para pessoas surdas. Os resultados 

revelaram a importância da consultoria surda no audiovisual, pois o consultor surdo 

pode orientar, junto a outros profissionais da acessibilidade, a melhoria dos 

parâmetros da janela de Libras e da legendagem, bem como trabalhar com 

terminologia junto à tradução e interpretação em Libras. No entanto, faz-se 

necessário mais estudos sobre a consultoria surda em outras áreas em Libras e 

reflexões sobre acessibilidade para surdos a fim de garantir a qualidade de tradução 

e interpretação em Libras. 

Palavras-Chave: Produção audiovisual. Acessibilidade. Surdos e Ensurdecidos. 

Consultoria Surda. 



 

 

ABSTRACT 

 

In order for the deaf person to have free access to knowledge and to fully develop all 

its potentialities, it is necessary to guarantee accessibility in sign language (in Brazil, 

Brazilian Sign Language - Libras), which is considered by Law nº 10.436 / 2002 and 

Decree nº 5.626 / 2005 the mother tongue (first language) of the deaf person. Thus, 

the aim of this research was to analyze the accessibility for deaf people in a 

documentary, considering the parameters of the area and the deaf consultancy, the 

interpretation and translation in Libras and the subtitling for the deaf and deafened 

people, from a study of reception with representatives of the deaf community. The 

research is qualified as part of the case study of the qualitative and interpretative 

approach (qualitative-interpretative). The methodological procedures were: analysis 

of the video documentary “No Mato das Mangabeiras”, considering accessibility in 

Libras and subtitling; investigation of the parameters of Translation / Interpretation in 

Libras and subtitling with representatives of the deaf community, through the 

composition of a focus group; systematization of the reception of the documentary, in 

which thirteen deaf subjects watched a video documentary with subtitles for deaf and 

deafened people and the Libras window; data building from the proposition of two 

questionnaires, both in the first and the last meeting, with different questions to better 

understand in our research the role of the deaf consultant. Thus, this type of research 

may allow the object of study, translation and interpretation in Libras and subtitling for 

the deaf and deafened people in the audiovisual, to be investigated in an 

interpretative way and close to a set of real facts that underlie the context of 

accessibility of audiovisual resources for deaf people. The results revealed the 

importance of deaf consulting in audiovisual, as the deaf consultant can guide, 

together with other accessibility professionals, the improvement of the parameters of 

the Libras window and subtitling, as well as working with terminology with the 

translation and interpretation in Libras. However, further studies on deaf consulting in 

other areas in Libras and reflections on accessibility for deaf people are necessary to 

ensure the quality of translation and interpretation in Libras. 

 

Keywords: Audiovisual production. Accessibility. Deaf and Deafened. Deaf 

Consulting. 
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1 VISIBILIDADES: APROXIMAÇÕES COM A ACESSIBILIDADE EM PRODUTOS 

AUDIOVISUAIS PARA O SUJEITO SURDO 

 

Nesta seção introdutória, evocamos as motivações para a realização deste 

estudo, ao evidenciarmos aproximações com a acessibilidade em produtos 

audiovisuais para o sujeito surdo. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão – LBI, 

nº 13.146, de 06 de julho de 2015, faz-se necessário ter material didático 

audiovisual, para ser utilizado em contextos educacionais e culturais, acessíveis ao 

público surdo, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução 

simultânea em língua de sinais, para que, desta forma, o sujeito surdo possa ter 

acesso livre ao conhecimento e desenvolva, integralmente, todas as suas 

potencialidades, portanto faz-se necessário a acessibilidade em Língua de Sinais 

Brasileira – Libras1, considerada pela Lei nº 10.436/2002 e o Decreto nº 5.626/2005 

a língua materna (primeira língua) da pessoa surda e/ou com Legenda para Surdos 

e Ensurdecidos - LSE. 

Ressalta-se que, ao fazer referência ao desenvolvimento das 

potencialidades da pessoa surda, toma-se por base o sentido conforme é discutido 

por Skliar (1998, p. 26), 

 

[...] potencialidade como direito à aquisição e desenvolvimento da 
língua de sinais como primeira língua; [...]; potencialidade para uma 
vida comunitária e de desenvolvimento de processos culturais 
específicos; e, por último, a potencialidade de participação dos 
surdos no debate linguístico, educacional, escolar, de cidadania. 
 

Nesse sentido, este estudo assume como objeto de investigação a 

acessibilidade para surdos em recursos audiovisuais, partindo da hipótese de que a 

acessibilidade comunicacional pode vir a oferecer ao sujeito surdo o pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades. Tal escolha justifica-se pelo fato de o 

tema ser um importante recurso para oportunizar ao público surdo e ensurdecido 

acesso ao conhecimento nas mais diversas áreas. 

Em seguida, apresentamos o objeto de estudo e os objetivos de pesquisa. 

Por fim, descrevemos o itinerário da pesquisa, informando o que é apresentado em 

cada uma das seções. 

 
1 Capovilla e Raphael (2001) consideram que o termo correto é “Língua de Sinais Brasileira”, 
pois Língua Brasileira não existe. O termo “língua de sinais” constitui uma unidade 
vocabular, ou seja, funciona como se as três palavras (língua, de e sinais) fossem uma só.  
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1.1 O visual e o singular em um contexto surdo 

 

O documentário, o cinema, a TV, a internet, as videoaulas, nos 

proporcionam sensações múltiplas por meio da tríade visual, sonora e verbal, 

caracterizadas como linguagem audiovisual. Mas, para o indivíduo surdo, para que a 

conexão entre essa tríade e indivíduo realmente se estabeleça, há a necessidade da 

acessibilidade comunicacional, ampliando a capacidade de ver e entender as 

mensagens inerentes às linguagens visuais. Ao ter o acesso às informações, sem a 

fragmentação ou a descontinuidade destas, o sujeito surdo poderá vir a vivenciar 

uma imersão mais crítica e cada vez menos passiva no consumo dos produtos 

audiovisuais. 

O estudo acerca da linguagem audiovisual assim como as ponderações 

legais discutidas no tópico anterior conduziu este pesquisador a aprofundar seus 

estudos, visando buscar conhecimentos na área da acessibilidade de recursos 

audiovisuais para surdos. É surdo da nascença e adquirir a Libras como L1 (primeira 

língua) e mais tarde adquirir a língua portuguesa como L2 (segunda língua). As 

vivências práticas como voluntário há mais de 10 anos na campanha “Legenda para 

quem não ouve, mas se emociona”, além de ter sido presidente da Associação de 

Surdos de Pernambuco (ASSPE) e também vice-presidente da Federação 

Pernambucana Desportiva de Surdos (FPEDS), e foi professor de Libras do Centro 

de Ensino Superior do Seridó (CERES) – UFRN, desde 2016, e atualmente como 

professor de Libras da Universidade Federal Rural de Pernambuco desde 2020. 

Atua também como vlogueiro e youtuber do canal “Olhos Caros” e fundador do site 

“Surdos On-Line” (hoje Librasol - Libras On-Line). 

A partir da experiência na área de comunicação digital, abriram-se caminhos 

para que em 2017 participasse, no setor de Acessibilidade da Secretaria de 

Educação a Distância (SEDIS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN, do projeto de pesquisa Acessibilidade de produtos audiovisuais para 

ambientes virtuais de aprendizagem: Tradução/Interpretação e legendagem para 

surdos e ensurdecidos, prestando um trabalho de consultoria em Libras para 

acompanhar e assessorar a tradução/interpretação para Libras e a inserção da 

Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE), assim como, criar e validar sinais em 
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Libras para dois documentários: “No Mato das Mangabeiras” (2014) e “As Mulheres 

das Rocas” (2015), assumindo uma função de “consultor surdo”2. 

É válido também ressaltar que o Setor de Acessibilidade da SEDIS foi criado 

em 2013, com o intuito de desenvolver e aprimorar o atendimento às pessoas com 

deficiência sensorial e/ou motora ofertando acessibilidade a estudantes com 

deficiência matriculados nos cursos de graduação e/ou capacitações. As atividades 

em favor da acessibilidade, tendo como foco estudos e ações em torno da 

audiodescrição, da tradução em Libras e da LSE são desenvolvidas pelo setor 

contando com a parceria do Centro de Educação (CE) e da Comissão de Apoio a 

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE) da UFRN. 

Desde o final do século XX, as preocupações com o acesso de pessoas com 

deficiência a informações e espaços socioculturais têm causado uma inquietação, 

foco de reflexão nos âmbitos educacional, social e político, que discutem a 

possibilidade de desenvolver conteúdos audiovisuais acessíveis a este público. 

Uma das características mais marcantes desta latente preocupação são as 

políticas públicas, expressas em decretos, leis, portarias, normativas, especificações 

técnicas, que tentam regulamentar e ofertar soluções de acessibilidade e usabilidade 

nos ambientes virtuais e nos recursos audiovisuais. A exemplo, citamos a Portaria nº 

188/2010 do Ministério das Comunicações, que alterou a portaria nº 310/2006, a 

qual estipula prazos para que todas as empresas de radiodifusão de sons e imagens 

contivessem os recursos de Legenda Oculta, Audiodescrição e Dublagem. 

Uma pesquisa realizada por Souza (2008, p.09) concluiu que, quando o 

conteúdo audiovisual de um telejornal ou de uma videoaula é apresentada com a 

tradução/interpretação em Libras, há uma percepção maior por parte do público 

surdo, pois 

 

Com a presença da tradução de Libras, as notícias são percebidas 
melhor pelos sujeitos, revelando opiniões concatenadas com o 
assunto da notícia. Já as notícias que não tiveram acompanhamento 
pela LS [Língua de Sinais], tiveram sua apreensão afetada pela 
concepção pessoal de que cada sujeito possuía sobre a ideia do fato 
que estava sendo exibido visualmente. Por exemplo, uma notícia 
sobre a explosão próxima a um gasoduto da Petrobrás na Bolívia foi 
associada a uma guerra que estaria acontecendo naquele país 
(SOUZA, 2008, p. 09). 
 

 
2 Esta terminologia surgiu durante o desenvolvimento das atividades pelo pesquisador, 
enquanto profissional surdo da área da educação. 
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Dessa forma, em 2017 o Setor de Acessibilidade da SEDIS, por intermédio 

do projeto de pesquisa, citado anteriormente, “Acessibilidade de produtos 

audiovisuais para ambientes virtuais de aprendizagem: Tradução/Interpretação e 

legendagem para surdos e ensurdecidos”, assumiu a perspectiva de consolidar a 

inserção da acessibilidade em audiovisual considerando, simultaneamente, a 

audiodescrição, a LIBRAS e a Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE). 

Neste sentido, uma das vertentes era a experimentação da acessibilidade em Libras 

(Tradução/interpretação de Libras) e LSE nos documentários.  

Os recursos acessíveis foram introduzidos nos documentários e nas 

videoaulas seguindo as normas da ABNT (NBR 1529:2005) e o Guia para 

Produções Audiovisuais Acessíveis que apresenta orientações de ordem técnica, 

linguística e tradutória, assim como as orientações da Lei da Acessibilidade (Lei nº 

10.098, de 10 de dezembro de 2000) e do Decreto Nº 5.626, de 22 dezembro de 

2005, que prevê em seu artigo 24 que, 

 

A programação visual dos cursos de nível médio e superior, 
preferencialmente os de formação de professores, na modalidade de 
educação a distância, deve dispor de sistemas de acesso à 
informação como janela com tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa e subtitulação por meio do sistema de legenda oculta, de 
modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas, 
conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 
 

Essas ações são realizadas por uma equipe no qual atuam audiodescritor, 

revisor cego, legendistas, revisores de português e tradutores/intérpretes em Libras 

(cedidos pela CAENE/SIA – Secretaria de Inclusão e Acessibilidade da UFRN). Com 

o projeto de pesquisa, o setor passou a contar com professores especialistas na 

área de estudos surdos, consultores surdos e uma bolsista surda. 

Alguns estudos (SKLIAR, 1998; ALVES, 2003, 2005a, 2005b; GONÇALVES, 

2001, 2005; NASCIMENTO, 2010) sustentam a relevância de pesquisas no campo 

da acessibilidade comunicacional ao discutirem que para que espectadores surdos 

possam assistir a uma produção audiovisual de maneira confortável faz-se 

necessário ajustes, tendo em vista que componentes como: velocidade, 

condensação e edição seriam elementos-chave. 

De acordo com Nascimento (2010, s/p), a tradução/interpretação da Língua 

Português/Libras 
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[...] caracteriza-se em um ato enunciativo de mediação discursiva de 
dois indivíduos organizados socialmente: um locutor que enuncia em 
uma das línguas em um determinado momento e contexto histórico 
inserido em uma esfera ideológica; e um interlocutor que é auditório 
social do enunciado produzido pelo locutor que também está inserido 
em um momento e contexto histórico e que também faz parte de uma 
esfera ideológica. O intérprete de Libras, nesse caso, é o sujeito 
responsável pela mediação enunciativa da interação discursiva entre 
os falantes dessas línguas. 
 

Segundo alguns pesquisadores (SKLIAR, 1998; ALVES, 2003, 2005a, 

2005b; GONÇALVES, 2001, 2005; NASCIMENTO, 2010), em termos de 

acessibilidade, a falta de legendas ou janelas com intérpretes de Libras, bem como a 

não existência de audiodescrição (para usuários cegos), em diferentes contextos 

educacionais e culturais, revela o descaso com as minorias. 

Por muito tempo as pessoas surdas tinham acesso limitado as produções 

audiovisuais. Segundo Skliar (1998), a criação de escolas para surdos trouxe à tona 

discussões sobre as especificidades de aprendizagem de estudantes surdos, o que 

fomentou discussões acerca da acessibilidade para esse alunado. 

Em 1999, a comunidade surda redigiu um documento, “A educação que nós 

surdos queremos”, para ser apresentado no V Congresso Latino-Americano de 

Educação Bilíngue para Surdos. No documento a comunidade sugere, entre outros, 

o uso da tecnologia na comunicação com surdos e propõe uso de legenda na mídia 

televisiva. Além disso, em todo o documento percebe-se a presença do indivíduo 

surdo na elaboração de políticas e práticas educacionais, ressaltando a importância 

de o sujeito surdo estar presente nessas decisões: “Nada sobre nós, sem nós”. 

A área de acessibilidade para surdos em recursos audiovisuais provoca e 

instiga a pensar sobre os caminhos das políticas e práticas educacionais, ainda 

necessárias, para a garantia, de fato e de direito, a acessibilidade por esse público, 

pois os surdos estão buscando maior acessibilidade no ensino superior para poder 

assistir aulas com intérprete de Libras, e também terem acesso a videoaulas na 

educação à distância com disponibilidade da janela de intérprete de Libras e 

legenda. 

Dessa forma, chegou-se a questão-problema da pesquisa: Quais as 

especificidades da comunidade surda no que diz respeito ao audiovisual 

acessível considerando os parâmetros da área e a consultoria surda? 
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Tendo como objeto de estudo a acessibilidade para surdos em recursos 

audiovisuais, tem-se como prerrogativa a importância da introdução dos recursos 

audiovisuais acessíveis ao público surdo terem estudos de recepção e 

acompanhamento de profissionais surdos que possam dialogar propondo caminhos 

e intervenções que atendam o sujeito surdo e propõem uma discussão no campo 

dos recursos audiovisuais acessíveis à pessoa surda, seja feita sobre o olhar do 

usuário surdo no contexto da acessibilidade, sejam de documentários, debates, 

videoaulas ou quaisquer outros materiais audiovisuais que sejam de interesse social, 

político, cultural e/ou educacional da comunidade surda. 

Diante do exposto acima, e considerando a necessidade do estabelecimento 

de um recorte para a efetivação do estudo, foi eleito como corpus, a partir da 

experiência de acompanhamento do processo de acessibilidade dos documentários 

mencionados acima, o documentário “No Mato das Mangabeiras”. Tal escolha 

decorre de que este documentário apresenta maior índice de conversação entre os 

participantes, ao passo que o documentário “Mulheres das Rocas” apresenta maior 

índice de músicas.  

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Para responder, então, a questão-problema os objetivos desta pesquisa 

foram assim delineados: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

● Analisar a acessibilidade para surdos de um documentário considerando 

os parâmetros da área e a consultoria surda. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Realizar estudo de recepção do nível de acessibilidade do documentário 

“No mato das mangabeiras”, junto a representantes da comunidade 

surda, por meio da constituição de grupo focal; 
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● Investigar a recepção dos parâmetros de Tradução/Interpretação em 

Libras e de legendagem para surdos, voltados para a acessibilidade do 

audiovisual, tendo como referência o documentário; 

● Compreender, a partir das perspectivas das pessoas surdas, o papel do 

consultor surdo. 

 

O corpus deste estudo está ancorado nos relatos e discussões, envolvendo 

a triangulação de três temas que dimensionam a pesquisa: LSE (Legendagem para 

Surdos e Ensurdecidos) – Tradução/Interpretação de Libras – Consultoria Surda, por 

parte dos participantes surdos, organizados em um grupo focal para a emersão de 

pontos de vista e significados. 

Assim sendo, a vertente metodológica desta pesquisa inscreve-se no campo 

epistemológico do paradigma interpretativo. E, ao buscar uma compreensão 

interpretativa do objeto de estudo, no sentido de compreender e apreender os 

significados dos fenômenos (FONTANA e FREY, 1994; BOGDAN e BIKLEN, 1999), 

adota-se uma abordagem qualitativa para a análise dos dados a serem coletados. 

Na tentativa de buscar registros sobre trabalhos dessa natureza, fez-se 

necessário um levantamento e uma apreciação crítica da literatura correspondente, 

o estado da arte, construindo assim um cenário do conhecimento, sobre o tema 

proposto. A busca foi delimitada a cinco palavras-chave consideradas como 

singularidades silenciosas em um mundo de sons: Surdo e audiovisual; Surdo e 

acessibilidade; Consultoria Surda e Libras; Surdo e Legendagem; Tradução e 

Interpretação em Libras. 

Para tanto, foram indicados como fontes principais de pesquisa para o 

estado da arte, o repositório de dissertações e teses da Universidade Federal de 

Santa Catarina e da Universidade de São Paulo, por serem Universidades pioneiras 

e de referência na área de estudos surdos, e a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, numa delimitação temporal de 2005 a 2019, levando em consideração 

publicações produzidas após o Decreto 5.626/2005 que prevê a formação dos 

cursos de Letras/Libras. Foram encontrados 30 (trinta) trabalhos que possuem uma 

aproximação com o objeto de estudo desta pesquisa. 

Como forma de proporcionar a exposição do itinerário investigativo 

construído, organizamos as seções subsequentes da seguinte forma: na seção 2, “A 

Visibilidade na Tela: Singularidades no caminho da pesquisa”, no qual é 



21 

 

apresentado o estado da arte, um mapeamento de estudos que circunscrevem o 

objeto de estudo desta pesquisa, ressaltando que aspectos e dimensões vêm sendo 

destacados e quais precisam ser aprofundados. 

Na seção 3, “Mãos que falam: aspectos teórico-metodológicos nas trajetórias 

surdas acessíveis”, é exposto o enquadramento teórico que balizou a pesquisa e os 

caminhos metodológicos percorridos discutindo as etapas da pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados. 

Na seção 4, “No Mato das Mangabeiras”: Trilhando a acessibilidade”, são 

apresentados os dados de perfil dos usuários surdos e suas percepções em relação 

ao audiovisual. 

Na seção 5, “Surdos em cena: Discutindo parâmetros e consultoria na 

produção audiovisual”, são apresentados a análise e discussão dos dados. 

Por fim, as considerações finais encerram as discussões da dissertação nas 

quais são traçados os principais achados da pesquisa. 
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2 A VISIBILIDADE NA TELA: SINGULARIDADES NO CAMINHO DA PESQUISA 

 

Na presente pesquisa, elaboramos o estado da arte, com o intuito de 

identificar estudos relativos à acessibilidade de recursos audiovisuais para surdos, 

no sentido de conhecer a literatura acerca da temática que envolve o tema da 

referida pesquisa. Em outras palavras, elaboramos o estado da arte (ou “estado do 

conhecimento”), ou seja, para “mapear e discutir uma certa produção acadêmica em 

determinado campo do conhecimento” (FERREIRA, 2002, p.258). 

Dissertações e Teses foram buscadas em ambientes de pesquisa, tais como 

BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online) e no repositório da UFSC (Universidade Federal de Santa 

Catarina) por ter criado o primeiro curso de Letras/Libras em 2006, por ofertar a Pós-

Graduação em Estudos da Tradução, no qual muitos estudantes surdos se formam, 

e ser referência na área de estudos surdos. Ademais, exploramos o Repositório da 

Produção Intelectual da USP (Universidade de São Paulo), o Portal de Busca 

integrada (PBi), por ser o lócus de pesquisa na área de estudos surdos mais antigo 

do Brasil e já ter muitos trabalhos de pesquisa dessa área publicados. Utilizamos, 

também, o Google acadêmico para a busca de artigos, entretanto, encontramos, 

também, algumas dissertações e teses. 

Reiteramos que nossa busca a partir das seguintes palavras-chave: “Surdo e 

Audiovisual”, “Surdo e acessibilidade”, “Surdo e Consultoria”, “Surdo e Legendagem” 

e “Surdo e Tradução/Interpretação em Libras”, contemplou os estudos 

empreendidos no período de 2005 a 2019, ou seja, após o sancionamento do 

Decreto de Libras nº 5.626 que prevê a formação dos cursos de Letras/Libras.  

A elaboração do estado da arte levantou artigos, dissertações e teses. Ao 

utilizarmos os descritores: “Surdo e Audiovisual”, “Surdo e acessibilidade”, “Surdo e 

Consultoria”, “Surdo e Legendagem” e “Surdo e Tradução/Interpretação em Libras”, 

obtivemos, após uma leitura dos resumos de cada pesquisa encontrada, 30 (trinta) 

trabalhos que possuem uma aproximação com o objeto de estudo desta pesquisa 

(Gráfico 1). 
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Ressaltamos que, no descritor “Surdo e Consultoria” fizemos uma nova 

busca pelas palavras-chave: “Validação de sinais em Libras”, pois pesquisas que 

envolvem a validação de sinais em Libras devem (ou deveriam) ter profissionais 

surdos desde o processo de criação de sinais até a validação nos estudos de 

recepção. A leitura desses trabalhos poderia nos trazer ou provocar discussões 

acerca do consultor surdo. 

Encontramos os 7 (sete) estudos sobre Surdez e Audiovisual dos anos 2009 

(1), 2011 (1), 2012 (1), 2015 (2), 2016 (1) e 2018 (1): Oito sobre Surdez e 

Acessibilidade: 2007 (1), 2011 (1), 2012 (1), 2015 (3), 2018 (1) e 2019 (1); Sete 

sobre Surdez e Consultoria: 2013 (1), 2014 (1), 2015 (3), 2016 (1) e 2018 (1); Três 

sobre Surdez e LSE: 2011 (1) e 2012 (2); Cinco sobre Tradução/Interpretação em 

Libras: 2014 (1), 2015 (1), 2016 (1) e 2017 (2). 

 

Gráfico 1 - Levantamento estatístico do Estado da Arte 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A seguir discutiremos os objetivos e as abordagens teórico-metodológicas 

de todas as pesquisas que circunscrevem este trabalho, pontuando ao final 

questionamentos que não foram respondidos, ressaltando o que este trabalho trará 

de possíveis contribuições ao tentar responder a esses questionamentos e caminhos 

que possivelmente, também, seguiremos. 

De acordo com Ferreira (2002), é preciso mapear e discutir as produções 

acadêmicas que circunscrevem o campo de conhecimento que se pretende 

investigar para compreender aspectos e dimensões que são destacadas, priorizadas 

ou negligenciadas para aprofundarmos e ampliarmos o olhar sobre o objeto de 

estudo. 
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Optamos por analisar por ordem cronológica, da mais antiga para a mais 

atual, a fim de compararmos avanços, limites e interação entre as pesquisas, ou 

seja, se uma pesquisa é citada na posterior, se há respostas do que não foi 

respondido nas pesquisas posteriores, se as pesquisas dialogam, se as mais antigas 

foram fontes de pesquisas às mais recentes, se provocam novas discussões, se as 

“singularidades” passam por ressignificações em seu próprio processo constitutivo. 

Essas singularidades constituem a dimensão cultural, também marcadas 

pelo silêncio, do sujeito surdo que se estabelece nas relações sutis e intrínsecas 

entre sujeito e percepção de mundo, em suas múltiplas expressões e, 

particularmente, no contexto audiovisual. 

 

2.1 Primeira singularidade: Surdo e audiovisual 

 

No que se refere às palavras-chave “Surdo e Audiovisual”, identificamos 07 

(sete) trabalhos que circunscrevem o objeto de estudo desta pesquisa, dos quais 

dois são artigos, quatro são dissertações e um trata-se de uma tese. 

A dissertação “Produção audiovisual sobre a surdez e língua  de sinais: 

impacto em familiares ouvintes de crianças surdas” da pesquisadora Moura (2009), 

teve por objetivo analisar o impacto de um DVD informativo sobre a surdez e língua 

de sinais, produzido pela pesquisadora, com familiares ouvintes de crianças surdas. 

Para atingir tal objetivo a pesquisadora optou por realizar uma pesquisa-intervenção 

com a aplicação de protocolos pré-intervenção e pós-intervenção. 

A autora buscou seu aporte teórico em pesquisas que tratavam materiais 

informativos ou educativos de caráter audiovisual abordando os descritores surdez e 

língua de sinais discutiu seus dados de maneira contundente e concluiu que, assim, 

como as pesquisas que fundamentaram sua dissertação, há vantagens na utilização 

de recursos audiovisuais, “quer seja no ganho de tempo para informar se comparado 

a estratégia de informação oral, quer seja na sua capacidade potencializadora de 

educar e agregar conhecimentos” (MOURA, 2009, p. 39). 

Porém, Moura (2009) não discute em sua pesquisa o processo de criação 

desse DVD. Para tratar sobre o surdo e a língua de sinais e das dimensões de uma 

cultura surda, faz-se necessário que as produções audiovisuais sejam discutidas e 

produzidas por sujeitos surdos. A perspectiva do usuário que faz uso da língua de 

sinais como primeira língua e compreende a surdez como condição constitutiva de 
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sua identidade precisa ser vista para quebrar a barreira silenciosa do ouvintismo, 

como discutem Sacks (1998) e Skliar (2000). 

Gutierrez (2011), em sua pesquisa de dissertação “A visualidade dos 

sujeitos surdos no contexto da educação audiovisual”, investigou a elaboração de 

narrativas audiovisuais por surdos no contexto educacional. Como objetivos 

específicos analisou as relações entre produção audiovisual de surdos e a 

modalidade visuoespacial da língua de sinais e analisou aspectos da educação, 

cultura e identidades surdas imbricados neste processo. Seu interesse pelo tema 

surgiu da constatação de que a interface entre Educação e Comunicação para o 

público surdo está fundamentada nas produções audiovisuais que, segundo o 

pesquisador, desobedece a especificidades culturais e linguísticas da comunidade 

surda, tendo em vista que pouca produção é de autoria de sujeitos surdos. 

O autor utilizou com aporte teórico-metodológico a pesquisa-ação, 

fundamentando suas análises nas discussões sobre educação audiovisual e 

produção audiovisual no contexto das minorias por Belloni (2009), Babin e 

Kouloumdjian (1989), Fischer (2006), Gonnet (2004). Suas conclusões afirmam que 

“a educação audiovisual tem papel fundamental ao proporcionar aos sujeitos surdos 

um espaço de criação, fruição e empoderamento” (GUTIERREZ, 2011, p. 07). 

Gutierrez (2011) discute suas hipóteses acerca das produções audiovisuais 

não seguirem especificidades do campo da surdez devido as produções não serem 

de autoria dos surdos. Entretanto, não discute que essas produções audiovisuais, 

mesmo não sendo de autoria surda, poderiam ser acessíveis ao público surdo a 

partir da consultoria surda.  

Na presente pesquisa, coadunamos com os achados de Gutierrez (2011), 

pois partimos da hipótese de que para a compreensão dos conteúdos de videoaulas 

ou videodocumentários são imprescindíveis os recursos de acessibilidade para que 

o surdo tenha acesso às informações. 

A tese “Modelo de referência para desenvolvimento de artefatos de apoio ao 

acesso dos surdos ao audiovisual” (BRITO, 2012) teve por objetivo identificar e 

analisar o desenvolvimento de modelo de referência que orienta os processos, 

métodos e técnicas para produção para acessibilidade de surdos nos conteúdos 

audiovisuais na web. Além disso, buscou promover as estratégias de acesso 

utilizadas por diferentes surdos como uso de legenda e de janela de Libras, 

identificar e elaborar geração de legendas em vídeo de Libras ou apenas legenda. 
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Fundamentando-se em Kurz e Mikulasek, 2004; Souza, 2005; Reichert, 2006; 

Corradi e Vidotti, 2007; Kennaway, Glauert e Zwitserlood, 2007, o autor apresentou 

como resultado um modelo de referência que permite a acessibilidade dos surdos ao 

audiovisual em plataformas digitais e integrar legendas e as recomendações e 

alternativas em relação aos processos e mídias necessárias para acessibilidade dos 

surdos ao audiovisual digital. 

Brito (2012) busca, para validar o modelo de referência para acessibilidade 

dos surdos ao audiovisual digital, especialistas da área. Fazendo a busca desses 

especialistas por meio da plataforma Lattes, utilizando os descritores: “surdos + 

televisão”, “surdos + legendas” e “surdos+ audiovisual”, seguido do envio de 

convites para responder ao questionário aos 30 pesquisadores mais relevantes em 

cada uma das chaves inseridas. Entretanto, ele foi buscar a validação do uso de 

legendas e de janela de Libras em especialistas que não eram, necessariamente, 

surdos. Ser surdo não foi um critério. “Nothing about us without us” (“Nada sobre 

nós, sem nós”) – do Disability Rights Movement (1979), traduz a importância de 

pesquisadores surdos estarem inseridos em projetos de acessibilidade para a área 

da surdez, ou pelo menos, usuários surdos qualificados como consultores. 

O artigo “Desenvolvimento de videoaulas de Ciências para estudantes 

surdos usuários da língua brasileira de sinais” (SÁ-LIMA e VALVERDE, 2015) busca 

responder “como o uso de videoaulas, no ensino de Ciências para estudantes 

surdos da segunda fase do Ensino Fundamental, pode propiciar melhorias reais no 

aprendizado?”, tendo por objetivo desenvolver produtos contendo elementos que 

respeitam as demandas de estudantes surdos, os pesquisadores elaboraram uma 

videoaula piloto com o tema "Lei da Inércia", para apresentar a um grupo focal, 

composto por surdos e ouvintes fluentes em Libras, para que sejam feitas 

considerações em relação à sua forma e objetivos propostos. 

A opção metodológica do grupo focal para este tipo de pesquisa nos indicou 

caminhos para o trajeto metodológico desta pesquisa. O grupo focal coleta 

informações por meio das interações grupais. É uma forma de entrevistas com 

grupos, baseada na comunicação e na interação. 

 

Seu principal objetivo é reunir informações detalhadas sobre um 
tópico específico (sugerido por um pesquisador, coordenador ou 
moderador do grupo) a partir de um grupo de participantes 
selecionados. Ele busca colher informações que possam 
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proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre 
um tema, produto ou serviços (TRAD, 2009, p. 780). 
 

Com isso, Sá-Lima e Valverde (2015) conseguem responder ao problema 

inicial da pesquisa em seu estudo piloto, mas não fica claro em seu estudo quem foi 

o responsável (ou os responsáveis) pela criação da videoaula, que modelos 

utilizaram, quem criou o roteiro, quem validou possíveis sinais-termo criados. 

A dissertação “Videoprocesso: uma técnica inclusiva para a produção de 

vídeos educacionais em ambientes de ensino e aprendizagem” (MALHEIROS, 2015) 

teve por objetivo analisar a criação de vídeos do tipo curta-metragem, utilizando o 

vídeo-processo como técnica e divulgar o trabalho através das redes sociais.  A 

metodologia utilizada foi a pesquisa-ação tendo ocorrido intervenções pedagógicas 

diretas sobre o público-alvo. 

O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo primeiramente, organizadas 

uma série de oficinas de vídeo-processo com uma turma de cinquenta alunos do 

curso de Sistemas de Informação, matriculados na disciplina “Computação e Meio 

Ambiente” na Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Computação, 

durante o segundo semestre de 2014. Decorrentes dessas atividades práticas e 

teóricas de produção audiovisual, com duração total de 60 horas, as quais 

significavam o estágio de docência do autor da pesquisa, resultou a criação de nove 

vídeos curtas-metragens que abordam a temática geral relacionada aos problemas 

ambientais causados pelo lixo eletrônico em nível mundial. 

Como objetivos específicos procurou realizar um levantamento bibliográfico 

sobre o tema vídeo-processo; verificar as experiências e habilidades dos estudantes; 

organizar e implementar as oficinas de vídeo-processo semipresenciais; legendar 

um vídeo em Libras para público surdo, também avaliar a funcionalidade do 

processo de legendagem utilizado em educacional acadêmico (MALHEIROS, 2015). 

A legendagem se deu de acordo com os critérios da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, sendo os aspectos técnicos das legendas avaliados com base 

na captação das percepções de um grupo de oito estudantes surdos com diferentes 

níveis de formação e de interlínguas, através de entrevistas videogravadas, com a 

participação de intérprete. Caminho metodológico importante, pois a validação por 

usuários surdos fortalece a pesquisa e dá legitimidade a autonomia surda. 

O pesquisador concluiu a dissertação comprovando que é importante ter 

legenda em português com janela de Libras, em meia tela (o que significa que a 
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janela de Libras deve ocupar metade da tela), legendagem em Libras sem fundo, 

apenas silhueta do intérprete na tela. Foram publicados nove vídeos em dois canais 

no YouTube e uma página do Facebook (“Vontade de Filmar”), como forma de 

estimular profissionais audiovisuais a refletir sobre a importância da inclusão de 

legendas para surdos.    

O artigo de Corradi e Vidotti (2007), “Arquitetura da informação para 

ambientes informacionais digitais inclusivos: Acessibilidade para minorias 

linguísticas surdas”, teve por objetivo discutir aspectos teóricos quanto à 

acessibilidade, associada ao planejamento da arquitetura da informação para 

usuários surdos, com foco nas tecnologias capazes de promover ambientes 

informacionais digitais favoráveis à usabilidade por surdos. 

Por meio de pesquisa exploratória e descritiva, com a participação de 

usuários surdos, tendo em vista que “as percepções dos usuários tornam-se 

relevantes na melhoria da qualidade de uso do ambiente, aumentando as 

possibilidades do desenvolvedor na aplicação de elementos de acessibilidade na 

organização das informações em ambiências digitais” (Corradi e Vidotti, 2007, p. 08), 

as pesquisadoras concluem que o planejamento adequado de uma arquitetura da 

informação digital pode promover a inclusão digital e social de minorias linguísticas. 

Apesar de termos legislações nacionais que garantem o direito à 

acessibilidade das pessoas com deficiência, muitas produções brasileiras, 

principalmente acadêmicas, ainda se encontram não acessíveis ao público surdo. 

É preciso mais estudos na área de acessibilidade audiovisual e da quebra de 

barreiras linguísticas e de acessibilidade neste âmbito, o que torna justificável nossa 

pesquisa que trata da produção audiovisual no contexto dos estudos surdos. 

A dissertação de Silva (2018), “TV INES: O protagonismo surdo na produção 

de conteúdo audiovisual que promove informação, cultura e língua”, teve como 

objetivo buscar compreender como são elaborados os programas e os conteúdos 

audiovisuais pensados e produzidos pela TV Ines (do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos do município do Rio de Janeiro), uma Web TV estatal aberta 

vinculada ao INES. Também problematiza o papel da comunidade surda brasileira 

no processo de escolha, criação e apresentação, com Libras simultaneamente com 

tradução em áudio e legendas e com análise dos desafios na construção e 

veiculação do material produzido na TV Ines. 



29 

 

Como caminho metodológico, realizou visitas técnicas e entrevistas, 

compostas por tópicos previamente elaborados, também fez estudos exploratórios e 

a pesquisa é qualitativa. Mostrou vários programas da TV que utilizaram em Libras, 

áudio e legendas. Na conclusão, este trabalho é um primeiro passo para discussões 

na área da comunicação acessível e por ser um estudo sobre a TV bilíngue no 

Brasil, também considera a TV Ines como uma ferramenta importante de 

acessibilidade comunicacional, levando em consideração seus aspectos linguísticos 

e culturais para comunidade surda no Brasil, sendo um exemplo de como as mídias 

evoluem. TV Ines foi a grande mudança na sociedade, mas precisa aprofundar mais 

a análise das produções e até acompanhar o seu crescimento, desenvolvimento e 

evolução. 

No gráfico abaixo (Gráfico 2), visualiza-se uma síntese de todas as 

pesquisas aqui relatadas seguida de uma discussão geral (Quadro 1). 

 

Gráfico 2 – Audiovisual e Surdez 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 1 - Surdez e Audiovisual – Tabela comparativa entre as pesquisas 

Título Autor/Ano Questão de 
pesquisa 

Objetivo Geral Metodologia 

Produção audiovisual so
bre a surdez e língua de 
sinais: impacto em 
familiares ouvintes de 
crianças surdas 
(Dissertação) 

MOURA, 
2009 

Qual o impacto de 
uma produção 
audiovisual sobre a 
surdez e a língua de 
sinais para familiares 
ouvintes de crianças 
surdas? 

Desenvolver e 
exibir DVD 
informativo 
sobre surdez e 
língua de sinais, 
verificando o 
impacto desse 
material sobre 

Pesquisa-
intervenção 

(Etapas: 
Produção do 

vídeo e 
exibição) 
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familiares 
ouvintes de 
crianças surdas. 

A visualidade dos 
sujeitos surdos no 
contexto da educação 
audiovisual (Dissertação) 

GUTIERREZ, 
2011 

De que forma os 
surdos podem 
inverter as relações 
de poder desse 
processo de criação 
audiovisual? 

Investigar a 
elaboração de 
narrativas 
audiovisuais 
criadas por 
surdos inseridos 
em processo de 
educação. 

Pesquisa 
qualitativa 
assumindo 

postura 
dialógica e 

interpretativa
. 

Modelo de referência 
para desenvolvimento de 
artefatos de apoio ao 
acesso dos surdos ao 
audiovisual (Tese) 

BRITO, 2012 Como apoiar a 
produção dos 
artefatos para 
acessibilidade dos 
surdos ao 
audiovisual digital de 
modo a potencializar 
a participar a 
participação dos 
surdos na sociedade 
do conhecimento? 

Analisar 
alternativas para 
o desenvolver 
um modelo de 
referência que 
oriente o reuso 
de processos, 
métodos e 
técnicas para a 
produção de 
artefatos que 
promovam a 
acessibilidade 
de surdos aos 
conteúdos 
audiovisuais em 
plataformas 
digitais. 

Qualitativa, 
pesquisa 
exploratória, 
pesquisa 
bibliográfica 
e 
documental. 

Desenvolvimento de 
videoaulas de Ciências 
para estudantes surdos 
usuários da língua 
brasileira de sinais” 
(Artigo) 

SÁ-LIMA e 
VALVERDE, 
2015 

Como o uso de 
videoaulas, no 
ensino de Ciências 
para estudantes 
surdos da segunda 
fase do Ensino 
Fundamental, pode 
propiciar melhorias 
reais no 
aprendizado? 

Desenvolver 
vídeos curtas-
metragens e 
utilizar o vídeo-
processo como 
técnica para 
incentivar e 
influenciar. 

Grupo focal, 
coleta 
informações 
por meio das 
interações 
grupais. 

Videoprocesso: uma 
técnica inclusiva para a 
produção de vídeos 
educacionais em 
ambientes de ensino e 
aprendizagem 
(Dissertação) 
 

MALHEIROS
, 2015 

Como utilizar o 
videoprocesso para a 
produção de vídeos 
educacionais? 

Realização de 
estudos a 
respeito de uma 
técnica de 
produção 
audiovisual 
conhecida como 
videoprocesso. 

Pesquisa-
ação com 
intervenções 
pedagógicas 
diretas sobre 
o público-
alvo. 

Arquitetura da 
informação para 
ambientes 
informacionais digitais 
inclusivos: Acessibilidade 
para minorias linguísticas 
surdas (Artigo) 

CORRADI; 
VIDOTTI, 
2007 

Acessibilidade para 
surdos em diversas 
ambiências, a web, 
inclusão digital e 
social de minorias 
que utilizam mais a 
Língua de Sinais? 

Tratar aspectos 
teóricos de  
acessibilidade 
digital ao 
planejamento de 
uma arquitetura 
da informação 
para surdos. 

Exploratória 
e descritiva, 
com 
participação 
de usuários 
surdos. 

TV INES: O 
protagonismo surdo na 
produção de conteúdo 
audiovisual que promove 

SILVA, 2018 Se existe um TV para 
público, então para 
quem se endereça a 
produção televisiva? 

Compreender a 
produção da TV 
Ines e recepção 
do conteúdo 

Qualitativa 
(Exibição de 
TV público e 
bilingue). 
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informação, cultura e 
língua (Dissertação) 

Qual é a relação 
entre o Ines e a TV 
Ines? 

pela audiência.  Coleta de 
dados, visita 
técnica e 
entrevistas.  

Fonte: Elaboração própria 
 

As pesquisas aqui discutidas do campo do surdo e audiovisual indicam que 

as relações entre produção audiovisual de surdos e a língua de sinais são 

fundamentais para que os surdos tenham acesso às informações e possam discutir 

sobre as temáticas mais diversas, porém todos os estudos aqui apresentados 

deixam lacunas que precisam ser investigadas, como, por exemplo, a respeito do 

processo de criação de novos sinais, a validação dos vídeos produzidos em língua 

de sinais, o uso de recursos visuais e mnemônicos que favoreçam o interesse e a 

compreensão do sujeito surdo, o uso (ou não) simultâneo de janela de Libras e 

legenda, o ativismo surdo na escolha de recursos de acessibilidade comunicacional 

que favoreçam a comunidade surda. 

Os recursos audiovisuais no contexto da acessibilidade comunicacional para 

surdos precisam ser acessíveis a esses sujeitos considerando suas especificidades 

e peculiaridades de aprendizagem e de percepção de mundo, entretanto é preciso 

que o sujeito surdo esteja envolvido na produção desses recursos. Mas qual seria, 

então, o seu papel? Que discussões surgem dessa provocação da presença do 

surdo na produção de recursos audiovisuais, pensando nesses recursos como 

acessível a todos, com e sem deficiência, surdos e ouvintes? Esses 

questionamentos nos ajudaram a organizar questão central de nosso problema de 

pesquisa. 

 

2.2 Segunda singularidade: Surdo e acessibilidade 

 

A acessibilidade tem sido uma temática bastante discutida nos últimos anos 

mostrando-se um campo promissor para o contexto surdo. Ao tratarmos da 

produção audiovisual neste contexto faz-se necessário, então, aprofundarmos a 

discussão nessa área. 

Dessa forma, ao utilizarmos o descritor “Surdo e Acessibilidade” nas bases 

de pesquisa e filtrarmos aqueles que possuíam relação com esta pesquisa, 

identificamos oito estudos, dos quais seis são artigos e duas são dissertações. 



32 

 

A dissertação “Ambientes informacionais digitais e usuários surdos: 

questões de acessibilidade” (CORRADI, 2007), teve por objetivo destacar as 

potencialidades das tecnologias de informação e comunicação na construção de 

ambientes informacionais digitais inclusivos, com destaque à possibilidade de 

promover a acessibilidade digital para usuários com diferentes condições sensoriais, 

linguísticas e motoras, em especial para Surdos sinalizadores3. 

A pesquisadora optou pela abordagem metodológica de análise exploratória 

e descritiva do tema, com revisão de literatura e análise de ambientes digitais. Como 

instrumento de coleta de dados utilizou o questionário aplicado a sujeitos surdos que 

declararam a necessidade de melhorias em interfaces digitais. Com isso, 

desenvolveu-se o “Modelo para Análise e Desenvolvimento de Ambientes 

Informacionais Digitais Inclusivos” (MADAIDI), com o intuito de orientar o 

planejamento e a implantação de ambientes informacionais inclusivos e, 

considerando as peculiaridades de públicos-alvo com diferentes condições 

sensoriais, linguísticas e motoras, em especial a comunidade de Surdos. 

Na conclusão, os participantes pediram para aumentar a variedade de 

ambientes, pois estes apresentaram poucos recursos de acessibilidade, e espera 

que os desenvolvedores reflitam para implantar acessibilidade em ambientes digitais 

para ampliar autonomia e independência de diferentes tipos de usuários. 

A pesquisa nos fortalece para a construção do grupo focal como técnica a 

ser usada nesta pesquisa. Assim como Corradi (2007), partimos do princípio que é 

preciso conhecer do usuário surdo seus interesses de usabilidade quanto aos 

recursos audiovisuais. Partir da perspectiva do próprio surdo, de uma determinada 

comunidade, pode vir a validar parâmetros indicando caminhos para uma efetiva 

acessibilidade comunicacional. 

O artigo “Interação de Pessoas Surdas Mediada por Sistemas de Produtos e 

Serviços de Comunicação” (FRANÇA e ONO, 2011) teve por objetivo apresentar 

como se desenvolve a interação social de pessoas surdas em seu cotidiano, 

mediada por produtos e serviços de comunicação, identificando possíveis 

dificuldades/facilidades. O artigo contribui para compreensão mais ampla acerca da 

acessibilidade comunicacional para surdos, pois permitiu identificar fatores 

referentes à interação social de pessoas surdas em seu cotidiano com produtos e 

 
3 Surdos que utilizam a língua de sinais para se comunicar. 
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serviços de comunicação, discutindo sugestões de melhorias para acessibilidade 

para surdos nos aeroportos, automóveis, babá eletrônica, banheiros públicos, bares, 

cafés, entre outros espaços. O alerta dos pesquisadores para a urgência de se abrir 

novos caminhos para respeitar a cultura surda, a identidade surda e, sobretudo, a 

língua de sinais, tendo em vista fazerem parte do universo surdo, amplia a 

necessidade de aumentar o entendimento desse contexto. A Lei de Libras (nº 

10.436/2002) traz recomendações importantes para inserir mais pessoas surdas em 

contextos socioculturais, o que, segundo os autores, nos impulsiona a buscar uma 

maior compreensão das experiências pessoais, além de fatores sociais, identitários, 

culturais, linguísticos, econômicos e políticos que envolvem a comunidade surda. 

A pesquisadora Vieira (2012) discute em seu artigo: “Acessibilidade sem 

esforço para surdos: janela de Libras ou legenda? Uma análise dos instrumentos de 

acessibilidade para surdos usados no filme ‘O Grão’”, que os meios de comunicação 

audiovisuais, em sua totalidade, não são acessíveis aos indivíduos surdos. Dessa 

forma, teve por objetivo em sua pesquisa investigar a forma mais confortável de 

ofertar acessibilidade ao surdo, por meio da análise dos recursos de acessibilidade 

ao público surdo (janela de Libras e Legendagem para surdos e ensurdecidos), 

usados no filme “O grão” de Petrus Cariry. A pesquisa englobou cinco sujeitos 

surdos bilíngues, um intérprete de Libras, além de um legendista. 

Tratou-se de um estudo de caso da abordagem qualitativa. Os participantes 

surdos assistiam ao filme duas vezes para que fosse avaliado quanto à 

compreensão textual. Os surdos apresentaram compreensão parcial das legendas e 

manifestaram que a janela de Libras é um recurso de maior acessibilidade para eles. 

Entretanto, não conseguiram identificar as falas dos personagens quando havia mais 

de duas pessoas em cena. 

A pesquisadora ainda identificou que os surdos rejeitaram o tamanho da 

janela de Libras oferecido. O tamanho pequeno atrapalhava a visualização das 

configurações de mão, e por isso, alguns preferem legenda, mesmo tendo 

dificuldades para compreender a língua portuguesa. Outro ponto observado foi o fato 

de a legenda ser feita seguindo um padrão normativo, não importando o 

conhecimento da cultura surda para o legendista, “[...] assim, alguns aspectos 

linguísticos dos surdos não foram contemplados na legenda” (VIEIRA, 2012, p. 05). 
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A pesquisa de Vieira (2012) não aprofunda essa relação entre o 

conhecimento acerca da cultura surda e a função do legendista, o que nos provoca a 

necessidade de aprofundar as questões que envolvem a LSE.  

O artigo “Acessibilidade do Moodle para surdos: abordagem dos discursos 

de surdos e ouvintes” (FLOR et al., 2015), discute sobre acessibilidade da 

plataforma de educação a distância Moodle (Modular Object Oriented Distance 

Learning) para usuários surdos. A pesquisa teve por objetivo analisar aspectos 

ligados à estrutura organizacional, recursos disponíveis e tecnologias de apoio, 

tendo como suporte o ambiente Modular Object Oriented Distance Learning do 

Instituto Federal de Santa Catarina. 

Utilizou como instrumento de pesquisa, a entrevista semiestruturada 

realizada com dois grupos distintos: surdos e ouvintes. O método de análise utilizado 

foi o Discurso do Sujeito Coletivo, que possibilitou a identificação das ideias-chave 

contidas no discurso dos sujeitos. Seus principais resultados indicam que, tanto 

usuários surdos como ouvintes encontram problemas no ambiente, sendo os surdos 

mais contundentes no que tange ao uso da língua de sinais. Os resultados 

demonstram que os problemas de acessibilidade estão relacionados tanto ao 

ambiente em si quanto aos conteúdos nele inseridos. Surdos e ouvintes indicaram a 

necessidade de melhoria do projeto de interface do ambiente virtual, e “[...] assim 

como em uma biblioteca virtual os livros devem estar traduzidos para Libras, 

também no Moodle os conteúdos – como arquivos dos tipos PDF, PowerPoint e 

Documentos de texto –, devem possibilitar a leitura em língua de sinais” (FLOR et 

al., 2015, p. 163). 

A dissertação “Percepções do público surdo sobre a acessibilidade no 

cinema” (MELO, 2015) estudou sobre as percepções de surdos sobre as obras 

fílmicas que, em sua maioria, são voltadas ao público ouvinte, o que pode se 

constituir em uma barreira para o público surdo. 

De abordagem qualitativa, a pesquisa contou com a participação de seis 

alunos surdos do Ensino Médio de uma escola regular inclusiva em uma cidade do 

interior de São Paulo, que foram entrevistados e assistiram a dois longas-metragens: 

“A Dona da História” (2004) com legenda closed caption e “Medianeras” (2011) com 

legenda descritiva em português; e um curta-metragem intitulado “Cotidiano” (2012) 

editado com legenda visual – janela de Libras. Os principais resultados apontam a 
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legenda descritiva em português como a solução para os problemas de 

acessibilidade. 

Melo (2015) apresenta também uma pesquisa que busca na comunidade 

surda as discussões sobre os recursos de acessibilidade, reforçando a importância 

de que as novas tecnologias de acessibilidade sejam desenvolvidas para facilitar a 

participação social dos surdos nos contextos sociais e culturais, pois 

 

[...] Faz-se necessário um esforço interdisciplinar para desenvolver 
soluções de acessibilidade que atendam o público surdo. Pode-se 
dizer que para esse grupo a demanda por novas tecnologias é 
crescente e, qualquer que seja a solução adotada há de se analisar 
quais realmente são funcionais, pois, segundo Cambra et al. (47), um 
dos principais problemas para a pessoa surda em relação à 
integração social são as barreiras de comunicação que se encontram 
no mundo da audiência. (MELO, 2015, p. 27). 
 

O artigo “Televisão e acessibilidade: o uso de recursos de inclusão para o 

surdo no telejornal brasileiro” (SANTOS e SANTOS, 2016) teve por objetivo analisar 

os telejornais que têm como alvo o público surdo. Sendo um estudo de caso, os 

pesquisadores escolheram como campus metodológico o telejornal Visual, exibido 

pela TV Brasil. Os passos metodológicos seguidos foram: um espectador surdo 

assistiu a uma reportagem de diferentes formas (1. Assistiu à matéria recebendo 

apenas o conteúdo transmitido através de imagens; 2. Assistiu à matéria recebendo 

o conteúdo pela imagem e pela legenda; 3. Assistiu à matéria recebendo o conteúdo 

por imagem, legenda e Libras). Como resultado, o participante demonstrou que a 

compreensão da matéria telejornalística só se torna completa depois que o 

pesquisado tem acesso ao material contendo a Libras, a legenda e a imagem. 

Os pesquisadores colocam que 

  

Embora a experiência com o telespectador surdo tenha sido 
realizada a título de observação e ilustração, ela confirma que o 
telejornal que utiliza o recurso de Libras como meio para comunicar 
ao surdo contribui para que ele se sinta representado e assistido, 
fazendo valer seu papel como cidadão. (SANTOS e SANTOS, 2016, 
p. 13). 
 

O artigo “Para além da acessibilidade: um cinema surdo brasileiro” (MIGUEL 

e TEIXEIRA, 2018) parte da compreensão de que o cinema é pouco visto como 

ferramenta social, com capacidade para o ensino e a aprendizagem, e a 

incorporação dos recursos de acessibilidade acabam sendo feitas pela 
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obrigatoriedade da Lei “[...] sem suprir demandas de representatividade - expresso 

no lema ‘Nada sobre nós, sem nós’" (p. 01). Sendo assim, o objetivo deste artigo foi 

o de apresentar os recursos de acessibilidade comunicacional no cinema em Recife 

com foco na população surda e na afirmação de suas identidades e no histórico 

sobre educação de surdos (oralismo e língua de sinais),  

 

[...] para chamar atenção dos colegas para a potência educativa de 
oficinas de cinema com surdos e ouvintes nas escolas, por exemplo, 
bem como para a necessidade de adotar outro paradigma no fazer 
cinematográfico e no ensino de cinema, considerando a negociação 
estética e de conteúdo que ocorre com o surgimento dessas 
reivindicações, em paralelo ao que ocorre com os cinemas negros, 
de mulheres, LGBTQIA+ [...]. (MIGUEL e TEIXEIRA, 2018, p. 01). 
 

Miguel e Teixeira (2018) colocam, também, que os estudos que envolvem 

cinema no contexto da acessibilidade para o público surdo são escassos nas 

produções de cinema e comunicação social. Ao concluir, mostraram que as 

produções feitas por ouvintes precisam ser feitas em parceria com as pessoas com 

deficiência, sendo “[...] dever acompanhar, prestar atenção, demonstrar interesse e 

dialogar com as PCD” (p. 08). 

As discussões trazidas por Miguel e Teixeira (2018) nos provocam a pensar 

que, com a entrada de mais pessoas com deficiência na área do audiovisual, não só 

como consultores de acessibilidade, mas como cineastas, pode vir a tornar o cinema 

mais inclusivo. 

O artigo “Audiovisual produzido por jovens surdos: um roteiro de inclusão e 

acessibilidade” (GUTIERREZ, 2019) teve por objetivo analisar a relação entre 

educação e comunicação no contexto educacional de surdos tendo como corpus da 

pesquisa o telejornal “O Jornal do Surdo”. Sua abordagem metodológica foi a 

pesquisa-ação. Concluiu que a inclusão de surdos na produção amplia o espaço de 

participação no contexto audiovisual e reforça a necessidade de políticas de 

formação, de educação audiovisual para que mais surdos tenham mais 

conhecimento à edição, captura de imagem e som e outros recursos audiovisuais.  

No gráfico abaixo (Gráfico 3), a exemplo do que fizemos no subtópico 

anterior, visualiza-se uma síntese de todas as pesquisas aqui relatadas seguida de 

uma discussão geral (Quadro 2). 
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Gráfico 3 – Surdez e Acessibilidade 

 
       Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 2 - Surdez e Acessibilidade – Comparativo entre as pesquisas 

Título Autor/Ano Questão de 
pesquisa 

Objetivo Geral Metodologia 

Ambientes 
informacionais 
digitais e usuários 
surdos: questões 
de acessibilidade 
(Dissertação) 

CORRADI, 2007 As interfaces têm 
promovido à 
acessibilidade 
digital para 
surdos e 
encontram 
ambientes digitais 
que atendam às 
suas 
necessidades? 

Destacar as 
potencialidades 
das tecnologias 
de informação e 
comunicação, na 
ambientes digitais 
para usuários 
surdos. 

Exploratória e 
descritiva, revisão 
de literatura e 
análise ambientes 
digitais (web) com 
coleta de dados 
por questionário. 

Interação de 
Pessoas Surdas 
Mediada por 
Sistemas de 
Produtos e 
Serviços de 
Comunicação 
(Artigo) 

FRANÇA; ONO, 
2011 

A comunicação e 
o acesso 
à informação e ao 
conhecimento 
para surdos tem 
uma forte 
barreira? 

Desenvolver a 
interação social 
de pessoas 
surdas em seu 
cotidiano, 
mediada por 
produtos e 
serviços de 
comunicação, 
identificando 
possíveis 
dificuldades e 
facilidades. 

Pesquisa e 
entrevistas. 
Identificar fatores 
referentes a 
interação social 
de surdos. 

Acessibilidade 
sem esforço para 
surdos: janela de 
Libras ou 
legenda: Uma 
análise dos 
instrumentos de 
acessibilidade 
para surdos 
usados no filme 
“o Grão” (Artigo) 

VIEIRA, 2012 Qual é a 
acessibilidade 
que não tem 
esforço para 
surdos, a Janela 
de Libras ou a 
legenda? 

Investigar a forma 
mais confortável 
de ofertar 
acessibilidade 
para surdos, com 
janela de Libras e 
LSE no filme “O 
Grão”. 

Estudo de caso 
da abordagem 
qualitativa e 
questionários. 

Acessibilidade do 
Moodle para 
surdos: 

FLOR et al., 2015 Será que o surdo 
vai compreender 
ao utilizar os 

Analisar aspectos 
ligados à 
estrutura 

Instrumento de 
pesquisa, a 
entrevista. 
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abordagem dos 
discursos de 
surdos e ouvintes. 
(Artigo) 

conteúdos das 
aulas no Moodle? 

organizacional, 
recursos 
disponíveis e 
tecnologias de 
apoio, tendo 
como suporte 
MOODLE do 
IFSC 

Análise foi usado 
o Discurso do 
Sujeito Coletivo 

Percepções do 
público surdo 
sobre a 
acessibilidade no 
cinema 
(Dissertação) 

MELO, 2015 Como o surdo se 
relaciona com o 
cinema? 

Descrever as 
percepções de 
um grupo de 
surdos sobre a 
acessibilidade no 
cinema. 

Abordagem 
qualitativa, 
entrevistas e 
assistiram dois 
longas-
metragens. 

Televisão e 
acessibilidade: o 
uso de recursos 
de inclusão para 
o surdo no 
telejornal 
brasileiro (Artigo) 

SANTOS e 
SANTOS, 2016 

Mesmo com as 
leis para 
acessibilidade 
audiovisual, 
surdos têm 
acesso completo 
às informações 
nos programas 
telejornais? 

Analisar como a 
realização dos 
telejornais para 
surdos, com 
recursos de 
acessibilidade CC 
e janela de 
Libras. 

Pesquisa 
empírica. 

Para além da 
acessibilidade: 
um cinema surdo 
brasileiro (Artigo 

MIGUEL; 
TEIXEIRA, 2018 

É possível aplicar 
acessibilidade em 
sala de aula, na 
escola por que 
não o cinema? 

Apresentar os 
recursos de 
acessibilidade 
comunicacional 
no cinema em 
Recife para 
surdos. 

Pesquisa 
bibliográfica e 
pesquisa 
empírica. 

Audiovisual 
produzido por 
jovens surdos: um 
roteiro de 
inclusão e 
acessibilidade 
(Artigo) 

GUTIERREZ, 
2019. 

Como 
compreender a 
produção 
audiovisual 
comunicativa e 
criação por 
surdos? pois há a 
inclusão e 
exclusão. 

Analisar a relação 
entre educação e 
comunicação no 
contexto 
educacional de 
surdos 

Pesquisa-ação. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Diante das pesquisas aqui relatadas, chega-se à conclusão de que a 

acessibilidade comunicacional no contexto do usuário surdo requer mais pesquisas 

e envolvimento de pesquisadores surdos nas produções audiovisuais. O uso de 

Janela de Libras e Legendagem precisam seguir parâmetros, que atendam a estes 

usuários, e que se mostram, ainda, sem consenso diante da comunidade surda. 

Dessa forma, após a leitura dessas pesquisas nos instiga a provocação de o 

que é mais confortável visualmente ao sujeito surdo na acessibilidade de produções 

audiovisuais, tanto em relação ao posicionamento do TILS na tela ou na Janela de 

Libras quanto na inserção da LSE? 
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2.3 Terceira singularidade: Surdo e consultoria 

 

A participação do surdo no processo de escolha, elaboração e apresentação 

de recursos audiovisuais é tema pouco discutido quando se parte de um conceito de 

consultoria. Algumas pesquisas evidenciam a importância do protagonismo surdo e 

a sua efetiva participação na criação e geração do recurso audiovisual. Porém, não 

se discute o papel do usuário surdo nessas produções quando este não é produtor, 

o protagonista da produção. 

Anteriormente, ao discutirmos as pesquisas que envolviam o surdo e o 

audiovisual nos deparamos com questões que nos levaram a aprofundar o tema 

“Surdo e consultoria”. Ao fazer a busca por pesquisas que subsidiassem a discussão 

da singularidade envolvendo o surdo e consultoria encontrou-se 7 (sete) pesquisas, 

sendo 4 (quatro) artigos, uma dissertação e duas teses (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Consultoria de Libras 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A dissertação de Ribeiro (2013) “Glossário bilíngue da Língua de 

Sinais Brasileira: criação de sinais dos termos da música” desenvolve um glossário 

bilíngue da Libras para identificar, listar, criar, validar e registrar os sinais-termos da 

Musical. 

O objeto de estudo deste trabalho é a “Notação Musical” pesquisada a luz da 

teoria do campo Lexicologia e o modelo terminológica desenvolvido por Faulstich 

(1995), para tirar essa barreira de comunicação na escola de música com alunos 
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surdos, principalmente os sinais próprios dos termos musicais para professores 

ouvintes utilizam, pois, a maioria dos intérpretes de Libras não tem formação musical 

e não tem conhecimento dos sinais específicos da música, por isso desenvolveu o 

glossário bilingue. 

O pesquisador utilizou como referencial teórico-metodológico a análise 

exploratória/descritiva para desenvolver a terminologia da musicalização em Libras-

Português e elaborar o glossário bilingue. Formou um grupo de pesquisa com 

professores ouvintes, alunos surdos, intérpretes para pesquisar os sinais-termos já 

existentes, após criação e o registro dos sinais-termos, mostrou para ver se há 

aceitação dos alunos surdos na área da música. Seu principal resultado reside no 

fato de contribuir com professores da área musical com os alunos surdos para 

utilizar os sinais-termos, foi elaborado um glossário para o ensino técnico de Música 

para os alunos surdos. 

A tese de Lima (2014), “Língua de Sinais: Proposta terminológica para a 

área de desenho Arquitetônico”, teve por objetivo desenvolver e apresentar 

procedimentos metodológicos para a elaboração de um glossário bilíngue (Língua 

Portuguesa e Libras) na área do Projeto Arquitetônico. Os sinais-termos criados 

passaram por análise, seleção e validação. Processos que envolveram uma equipe 

de profissionais e bolsistas surdos de iniciação científica. A pesquisadora trata com 

rigor científico a produção bimodal de dicionários bilíngues e coloca em destaque o 

trabalho interdisciplinar de uma equipe que conta com profissionais ouvintes 

proficientes na língua de sinais, além de surdos, usuários da Libras. Apesar de não 

ser foco de sua pesquisa a discussão sobre consultores surdos, nos fica o 

questionamento do porquê não aprofundar questão tão importante para a formação 

da autoidentidade surda e que representam condições qualitativas de bem-estar 

social e cultural. 

O artigo “Um estudo da validade de conteúdo de sinais, sintomas e 

doenças/agravos em saúde expressos em LIBRAS” (ARAGÃO et al., 2015) teve por 

objetivo validar o conteúdo de sinais, sintomas e doenças em saúdes expressos em 

Libras por surdos. Os autores descrevem as etapas metodológicas investigativas 

para a criação e validação de sinais na Libras. São três etapas: a investigação dos 

sinais, sintomas e doenças/agravos em saúde, referidos pelas pessoas com surdez; 

“registros em vídeo sobre como as pessoas com surdez expressam-se por meio da 
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LIBRAS, os sinais, sintomas e doenças/agravos em saúde; e validação do conteúdo 

dos registros das expressões por especialistas em LIBRAS” (p. 1014). 

O trabalho de Aragão et al. (2015) foi fundamental para área de saúde 

principalmente para profissionais de saúde e enfermeiros que atendem pacientes 

surdos com os sinais de sintomas e doenças/agravos, porém a pesquisa não 

envolveu um consultor surdo para pesquisar, registrar, criar e validar os sinais dessa 

área. Os especialistas de Libras consultados para validar os sinais eram ouvintes, 

apesar de não ter sido explícito se os especialistas eram ouvintes ou surdos. 

O artigo “Sinais e sintomas clínicos de infecções sexualmente transmissíveis 

comunicados em Libras” (FRANÇA et al., 2016) teve por objetivo a validação de um 

vídeo contendo as representações imagéticas de sinais e sintomas clínicos de 

infecções sexualmente transmissíveis expressas em Libras. Os pesquisadores 

elaboraram um vídeo contendo a representação imagética de sinais e sintomas de 

infecções sexualmente transmissíveis expressos em Libras, para que a validação 

semântica fosse feita por sujeitos surdos e a validação de conteúdo por três juízes 

experts em Libras (professores e intérpretes de Libras). Esses juízes foram 

escolhidos com base em dois critérios de inclusão: possuir Prolibras – exame 

nacional para certificação de proficiência em Libras e ser professor da Escola de 

Audiocomunicação Demóstenes Cunha Lima (EDAC), lócus da pesquisa. 

Conforme os próprios autores descrevem, o processo de validação tornou 

verídicas e fidedignas 

 

as expressões de sinais e sintomas relacionados às infecções 
sexualmente transmissíveis representadas em Libras para 
estabelecer, na região do estudo, uma comunicação eficiente, 
tornando-se uma ferramenta assistiva que permite facilidade e 
uniformidade na comunicação com os surdos por meio da Libras 
(FRANÇA et al., 2016, p. 463). 
 

Entretanto, o papel dos sujeitos surdos para a validação semântica das 

expressões em Libras dos sinais e sintomas contidos na filmagem fica em segundo 

plano, apesar dos autores afirmarem ao final do estudo que  

 

os surdos que participaram da validação constituíram-se em um fator 
qualificador da parceria rica e integrada com os juízes, visto que, 
devido ao uso da Libras no cotidiano da EDAC e na comunidade 
surda, demonstraram o conhecimento e domínio necessário nessa 
língua para expressar os sinais clínicos de IST que lhes foram 
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apresentados, agregando teoria e prática (FRANÇA et al., 2016, p. 
462). 
 

A criação e validação de um sinal em Libras passa, necessariamente, pela 

discussão do significado conceitual da palavra em português. Essa discussão 

precisa ser feita entre especialistas da área, que dominam os conceitos, sujeitos 

surdos e ouvintes proficientes em Libras. 

O artigo “Processo de produção de materiais didáticos bilíngues do instituto” 

(GALASSO et al., 2018) teve por objetivo apresentar as etapas de produção (pré-

produção, tradução e pós-produção) de materiais didáticos bilíngues do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES). 

O que reforça o papel do surdo enquanto consultor nas produções 

audiovisuais que estarão acessíveis a usuários surdos. Para pessoas surdas, o 

acesso à informação e ao conhecimento, assim como a comunicação, é crucial para 

permitir sua participação plena e igualitária na sociedade. Isso envolve a 

acessibilidade a videoaulas e videodocumentários. A mediação do consultor surdo 

parte de sua própria vivência, isso inclui sua participação desde o design do produto, 

passando pela criação do material, até a execução em si. 

De acordo com os autores, os profissionais surdos atuam ativamente de 

todo o processo de criação do material didático bilíngue, o que podemos ver na 

Figura 1 (Principais etapas do fluxo de trabalho para produção de materiais didáticos 

bilíngues). 
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Figura 1 - Principais etapas do fluxo de trabalho para produção de materiais 
didáticos bilíngues (Libras/Português) 

 
Fonte: (GALASSO et al, 2018, p. 61) 

 

De acordo com Leite e McCleary (2009), o usuário da Libras não tem 

feedback de sua própria produção enquanto sinaliza. Porém, os autores afirmam 

que essa é uma preocupação da equipe de produção de materiais didáticos 

bilíngues do INES. O que reforça a importância da participação dos sujeitos surdos, 

desde o processo de criação até a finalização da produção, pois o produto final será 

significativo tanto para a aprendizagem do conteúdo por sujeitos surdos quanto pela 

própria aprendizagem da Libras. 

Martins (2018) em sua tese “Terminologia da Libras: coleta e registro de 

sinais-termo da área de psicologia”, procurou coletar, registrar e validar os sinais em 

Libras na área de psicologia. Os sinais foram validados por dois juízes, quatro 

docentes de Libras e cinco tradutores/intérpretes. Os juízes poderiam ser: Docente 

de Libras que já haviam lecionado a disciplina Libras no curso de psicologia; 

Tradutor/intérprete de Libras que já tivesse atuado na área de psicologia; ou um 

Psicólogo surdo. Dos três juízes que participaram da pesquisa, dois eram surdos, o 

juiz 4 é professor e o juiz 6 é psicólogo.  

Assim como França et al. (2016), a pesquisadora atribui ao consultor surdo 

um papel de juiz, pois é ele que vai “julgar” (validar) o sinal em Libras. A pesquisa 

nos traz reflexões sobre a necessária produção e validação de materiais de ensino 
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pautados na avaliação de sujeitos surdos, pois trata-se de um processo complexo 

que deve envolver uma equipe multiprofissional e ser realizado à luz de abordagens 

pedagógicas e técnicas para se garantir a efetividade do material produzido. 

O sujeito surdo possui uma significativa experiência no uso de sua língua 

materna. Diferentemente de outros trabalhos de validação, o papel do consultor 

surdo não é gostar ou não de um sinal ou chegar unicamente a um consenso, mas 

analisar as configurações e classificadores usados na sinalização de um 

determinado sinal-termo; e é verificar se há uma harmonia na relação significado 

(conteúdo da palavra) e significante (o sinal que expressa o conteúdo da palavra).  

A pesquisa do artigo “Campus do mar accesible: el proceso de traducción de 

textos divulgativos de ámbito científico a la lengua de signos española y al sistema 

de signos internacional” de Montero, Ferreiro e Garcia (2015) reforça a importância 

do processo de criação, tradução e validação, pois é útil para futuros tradutores de 

conteúdos em língua de sinais espanhola e sinais internacional nas produções 

audiovisuais para garantir a legitimidade do desenvolvimento de um corpus em 

língua de sinais. Esse artigo fortalece a importância da presença de ouvinte e de 

surdo no audiovisual para validar a tradução, mas, assim como os demais trabalhos, 

não apresenta uma discussão sobre o papel de consultor surdo. 

De um modo geral, as conclusões dessas pesquisas convergem para pontos 

comuns, especialmente no que se refere a: i) a importância do protagonismo surdo 

diante das produções audiovisuais; ii) a necessidade de a acessibilidade 

comunicacional para usuários surdos ser pensada antes, durante e depois da 

elaboração do produto audiovisual; e que iii) a produção de dicionários bilíngues 

precisa seguir um rigor teórico-metodológico, não limitando-se a mera listagem de 

sinais (Quadro 3). 

No quadro 3 sintetizamos de forma visual o que cada pesquisa discutida na 

categoria “Surdo e consultoria” apresenta: a questão da pesquisa, o Objetivo Geral e 

a Metodologia. Com os trabalhos aqui apresentados, observamos que o consultor 

surdo é peça-chave de toda a produção audiovisual acessível. A Consultoria surda 

requer, então, habilidades: técnicas, interpessoais e de consultoria. Esse profissional 

não estará apenas verificando questões técnicas, mas irá criar sinais em língua de 

sinais que são adequados ao conteúdo que será explorado na produção audiovisual; 

pesquisar sobre a língua de sinais em contextos de interpretação em produção 

audiovisual; validar sinais criados na língua de sinais; acompanhar a interpretação 
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para verificar se o sinal é o mais adequado ao contexto traduzido ou se é melhor o 

uso de classificadores, se é preciso o uso do alfabeto manual anterior ao sinal no ato 

da interpretação, entre outras atividades que podem tornar um produto audiovisual 

acessível a pessoas surdas. 

 

Quadro 3 - Surdo e Consultoria - Comparativo entre as pesquisas 

Título Autor/Ano Questão de pesquisa Objetivo Geral Metodologia 
Glossário bilíngue da 
língua de 
sinais brasileira: criação 
de sinais dos termos da 
música (Dissertação) 

RIBEIRO, 
2013 

Os surdos precisam 
saber a leitura musical 
em escrita de 
português?  

Identificar, listar, 
criar, validar e 
registrar os 
sinais-termos da 
Musical para 
Libras. 

Análise 
exploratória/ 
descritiva. 

Língua de Sinais: 
proposta terminológica 
para a área de desenho 
arquitetônico. (Tese) 

LIMA, 2014 Por que não temos 
dicionários 
terminológicos nem 
registrados e 
compartilhados? 

Desenvolver e 
apresentar 
procedimentos 
para elaboração 
de glossário 
bilíngue na área 
de Projeto 
Arquitetônico.  

Qualitativa, 
pesquisa-
ação, 
formativo e 
emancipatóri
o.  

Um estudo da validade 
de conteúdo de sinais, 
sintomas e doenças/ 
agravos em saúde 
expressos em LIBRAS 
(Artigo) 

ARAGÃO et 
al, 2015 

Surdos vão entender 
os contextos de 
sintomas e doenças 
mesmo não há os 
sinais em Libras? 

Validar o 
conteúdo de 
sinais, sintomas 
e doenças em 
saúde em Libras 
por pessoas 
surdas. 

3 etapas: 
investigar 
dos sinais, 
registros em 
vídeo sobre 
expressões, 
validar 
conteúdo dos 
registros das 
expressões 
por 
intérpretes 
de Libras. 

Sinais e sintomas 
clínicos de infecções 
sexualmente 
transmissíveis 
comunicados em Libras 
(Artigo) 

FRANÇA et 
al, 2016 

Como os surdos 
expressam em Libras 
os sinais e sintomas 
de infecções 
sexualmente 
transmissíveis? 

Validar um vídeo 
representações 
de sinais e 
sintomas clínicos 
de infecções 
sexualmente 
transmissíveis 
em Libras. 

Pesquisa 
com 
participantes 
e validação 
foi por juízes 
experientes 
em Libras. 

Processo de produção 
de materiais didáticos 
bilíngues do instituto 
Nacional de educação 
de surdos (Artigo) 
 

GALASSO; 
LOPEZ; 
SEVERINO; 
LIMA; 
TEIXEIRA. 
2015 
 

Como é a criação de 
materiais didáticos 
bilíngues do Ines? 

Apresentar as 
etapas de 
produção de 
materiais 
didáticos 
bilíngues do 
INES, analisadas 
em seus 
aspectos teóricos 
e técnicos (pré-
produção, 
tradução e pós-
produção). 

Abordagem 
teórica.  
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Terminologia da Libras: 
coleta e 
registro de sinais-termo 
da área de psicologia 
(Tese) 

MARTINS, 
2018 

Como os 
profissionais, 
docentes, intérpretes 
de Libras poderão ter 
acesso a esses sinais 
da área de psicologia?  
 

Documentar os 
sinais-termos em 
Libras na área da 
Psicologia e 
utilizados por 
psicólogos 
surdos. 

Elaboração 
de 
dicionários e 
glossários. 

Campus do mar 
accesible: el proceso 
de traducción de textos 
divulgativos de ámbito 
científico a la lengua de 
signos española y al 
sistema de signos 
internacional (Artigo) 

MONTERO; 
FERREIRO; 
GARCÍA, 
2015 

Por que a 
interpretação e não 
tradução oral? ou por 
que tradução e não 
interpretação escrita? 

Explicar o 
processo de 
criação, tradução 
e validação 
lexical, possa ser 
útil para futuros 
tradutores de 
conteúdo 
científico em LSE 
e no sistema 
internacional de 
sinais (SSI). 

Abordagem 
teórica.  

Fonte: Elaboração própria 
 

Também são apontados limites, problemas e desafios e, nesse caso, são 

comuns as fragilidades e limites na acessibilidade audiovisual pela não participação 

direta dos surdos nas produções, o que dificulta muitas vezes atingir os objetivos de 

acessibilidade comunicacional a este público. 

 

2.4 Quarta singularidade: Surdo e legendagem 

 

A acessibilidade audiovisual para surdos passa, necessariamente, por 

discussões que envolvem a Legendagem para Surdos e Ensurdecidos (LSE), pois 

trata-se de um recurso de acessibilidade importante para a comunidade surda. 

Dessa forma, o objeto de estudo desta pesquisa, acessibilidade para surdos 

em recursos audiovisuais, encaminhou o pesquisador para uma investigação de 

pesquisas na área da LSE. 

Há um número significativo de estudos na área da legendagem, porém 

identificou-se apenas 3 pesquisas que circunscrevem o objeto de pesquisa desta 

pesquisa de dissertação (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Gráfico 5 – Legendagem e Surdez 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Araújo e Nascimento (2011) objetivam em seu artigo “Investigando 

parâmetros de legendas para surdos e ensurdecidos” apresentar os primeiros 

resultados de uma pesquisa exploratória que investigava a recepção dos parâmetros 

propostos por um grupo de surdos de Fortaleza expostos a diferentes parâmetros de 

LSE por oito meses. As pesquisadoras atestaram que a velocidade de legenda de 

160 e 180 ppm resultaram em uma recepção eficiente no que concerne aos 

participantes de Salvador e Fortaleza. Apesar de não ser foco desta pesquisa a 

velocidade de legenda, o artigo traz uma discussão pertinente acerca dos tipos de 

legenda e da importância de se aprofundar estudos na área, principalmente, para 

encontrar a maneira correta de legendar as informações não-verbais. 

Diniz (2012) em sua dissertação de mestrado “A segmentação em 

legendagem para surdos e ensurdecidos: um estudo baseado em corpus”, 

investigou questões relevantes da área de legendagem para surdos e ensurdecidos, 

concentrando-se especificamente na análise de categorias da segmentação entre 

linhas praticada nas legendagens para ouvintes e para surdos e ensurdecidos, 

produzidas em português brasileiro, do filme “Irmãos de Fé”, dirigido por Moacyr 

Góes, lançado e distribuído no Brasil em 2004 pela Columbia Pictures. Os 

resultados expuseram que as duas modalidades de legendagens, para ouvintes e 

surdos e ensurdecidos, pouco se diferenciam entre si tanto em termos técnicos, 

quanto textuais e que recebem o mesmo tratamento por parte do legendista. 
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Nesta pesquisa pretende-se, em um estudo de pesquisa descritiva com os 

participantes, discutir sobre a LSE em termos de aspectos visuais em comparação 

aos outros tipos de legenda. Aspecto importante para que o consultor surdo na área 

da acessibilidade audiovisual esteja atento, pois, também, compete a este 

profissional a apropriação dos parâmetros técnicos da legendagem. 

Por fim, a dissertação de Chaves (2012), “Legendagem para surdos e 

ensurdecidos: Um estudo baseado em corpus da segmentação nas Legendas de 

filmes brasileiros em DVD”, teve por objetivo investigar a segmentação (parâmetro 

da legendagem relacionado à distribuição de texto e divisão de legendas) e a 

natureza de seus problemas. Seus achados de pesquisa a levaram a concluir que os 

problemas de segmentação podem ser sanados a partir do desenvolvimento de 

estratégias de segmentação fundamentadas nas categorias linguísticas encontradas 

no corpus. 

A LSE permite aos sujeitos surdos e ensurdecidos o acesso às informações 

audiovisuais. Os resultados das três pesquisas aqui apresentadas aproximam o 

pesquisador de uma investigação dos parâmetros de legendagem para surdos e 

ensurdecidos, voltados para a acessibilidade do audiovisual, tendo como referência 

o documentário. O quadro 4 sintetiza as três pesquisas pontuando os principais 

achados de cada trabalho investigado. 

 

Quadro 4 - Surdez e LSE - Comparativo entre as pesquisas 

Título Autor/Ano Questão de 
pesquisa 

Objetivo Geral Metodologia 

Investigando 
parâmetros de 
legendas para surdos 
e ensurdecidos no 
Brasil (Artigo) 

ARAÚJO; 
NASCIMENTO
, 2011 

Qual é a velocidade e 
a cor da legenda 
ideal para surdos? 

Encontrar 
parâmetros de 
LSE que 
atendam às 
necessidades 
dos surdos 
brasileiros. 

Exibição de 
curtas-
metragens e 
questionários
.  

A segmentação em 
legendagem para 
surdos e ensurdecidos: 
um estudo baseado 
em corpus 
(Dissertação) 
 

DINIZ, 2012 
 

Qual razão de 
segmentação de LSE 
e LOs com duas 
linhas com desvio 
gramatical e LSE 
apresenta mais 
desvios do que a da 
LO? 

Investigar o 
papel das 
legendagens 

Análises 
quantitativas 
e 
qualitativas.  

Legendagem para 
surdos e ensurdecidos: 
um estudo baseado 
em corpus da 
segmentação nas 

CHAVES, 
2012 
 

Quais são as 
características de 
cada 
problema de 
segmentação no 

Investigar a 
segmentação 
(parâmetro da 
legendagem 
relacionado à 

Descritiva, 
de natureza 
quali-
quantitativa. 
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legendas de filmes 
brasileiros em DVD 
(Dissertação) 

corpus, bem como os 
padrões que os 
regem? 

distribuição de 
texto e divisão 
de legendas) e a 
natureza de 
seus problemas. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Alguns parâmetros técnicos (velocidade da legenda, n° de linhas e de 

caracteres por linha) na LSE são essenciais para que os usuários possam assistir a 

uma produção audiovisual de maneira confortável. Além disso, a LSE é um suporte 

para a aprendizagem da língua portuguesa por parte do sujeito surdo.  

A língua portuguesa para o surdo é uma segunda língua, que se difere 

estruturalmente da sua língua materna, que é a língua de sinais. Enquanto a língua 

portuguesa é uma língua oral-auditiva, a língua de sinais é uma língua visual-

gestual. Essa característica pode vir a ser um dos fatores que dificulta a 

aprendizagem da língua portuguesa por surdos quando não houve Libras para 

ensino, principalmente, surdos não oralizados. Porém, questões históricas de não 

reconhecimento da Libras, como L1 para indivíduos surdos sinalizantes, é um dos 

fatores que mais marcam o não aprendizado da língua portuguesa pelos surdos. 

Proibidos de usar a própria língua materna ou com políticas educacionais com o 

discurso de que a língua de sinais prejudicaria o processo de aquisição da língua 

portuguesa, os surdos foram cada vez mais negligenciados em sua aprendizagem. 

Dessa forma, a legenda é um subsídio de acesso à informação, mas, 

também, de aprendizagem para além do conteúdo a ser transmitido. A LSE pode vir 

a ser um recurso de aprendizagem da língua portuguesa em sua modalidade escrita. 

 

2.5 Quinta singularidade: Surdo e tradução/interpretação em Libras 

 

É necessário conhecer os caminhos já percorridos por outros autores para 

que se possa compreender e conhecer pesquisas que caminharam na mesma 

direção desta investigação. O descritor “Surdo e Tradução/Interpretação em Libras” 

é um tema amplo e bastante discutido na literatura. Verificou-se que, em vários 

estudos, a Tradução e Interpretação em Libras é abordada em produções 

audiovisuais, ressaltando-se a importância do Tradutor/Intérprete, com vista a tornar 

as informações orais acessíveis, principalmente, para usuários surdos. Porém, 

dentre essas pesquisas, destacamos que apenas cinco foram desenvolvidas com 
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foco na produção audiovisual, evidenciando a formação destes profissionais como 

fator importante para a atuação em produções audiovisuais e reflexões estéticas 

acerca dos recursos de acessibilidade como a janela de Libras (RAMOS e FILHO, 

2014; NICOLOSO e HERBELE, 2015; NASCIMENTO, 2016; ANJOS, 2017; 

NASCIMENTO, 2017) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Tradução e Interpretação em Libras 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ramos e Filho (2014) no artigo “Vídeo em Libras: um estudo sobre produção 

e consumo de material audiovisual para a educação de surdos”, procuraram 

identificar que leituras professores da rede regular de ensino fazem do vídeo em 

Libras “Sinalizando a Sexualidade”, produzido pelo Instituto Nacional de Educação 

de Surdos. A pesquisa demonstrou que o material audiovisual acessível, 

principalmente com a Tradução/interpretação em Libras, é importante para o sujeito 

surdo. 

O videodocumentário que é instrumento de análise desta pesquisa tornou-se 

material audiovisual acessível para o público surdo, ao ser inserido a LSE e a 

Tradução/Interpretação em Libras. Porém, não foi um videodocumentário pensado e 

elaborado de modo acessível, o que acarretou a adaptação após o vídeo estar 

pronto. Diferentemente do vídeo apresentado por Ramos e Rezende Filho (2014) 

que analisaram um vídeo que foi elaborado para atender a comunidade surda. 

O artigo “As modalidades de tradução aplicadas à interpretação em Língua 

de Sinais Brasileira” é um recorte da tese de doutorado de Nicoloso, primeiro autor 
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do artigo. Nesse artigo Nicoloso e Herbele (2015, p. 197) objetivaram apresentar 

uma “[...] discussão mais pontual, relacionada à prática da interpretação simultânea 

em Língua de Sinais Brasileira com base nas Modalidades de Tradução descritas 

por Francis Aubert (1998)”. Os principais achados indicaram que o uso de uma 

metodologia de análise que se aproprie das Modalidades de Tradução contribui para 

um trabalho mais eficiente por parte do Tradutores e Intérpretes de Libras. 

Nascimento (2016) em sua tese de doutorado “Formação de intérpretes de 

Libras e Língua Portuguesa: Encontros de sujeitos, discursos e saberes” analisou os 

efeitos da autoconfrontação do próprio trabalho de interpretação antes de uma 

formação e depois após uma reelaboração discursiva de acordo com a formação. A 

atividade interpretativa requer um movimento dialógico que permita aos sujeitos 

envolvidos mobilizarem discursos sobre o eu-para-mim, o eu-para-o-outro e o outro-

para-mim (NASCIMENTO, 2016). 

Na pesquisa sobre “Janelas de LIBRAS e gêneros do discurso: 

Apontamentos para a formação e atuação de tradutores de Língua de Sinais”, 

Nascimento (2017, p. 461) buscou discutir os aspectos da inserção da janela de 

Libras em produções audiovisuais. De acordo com o autor [...] faz-se necessário 

discutir as especificidades enunciativo-discursivas do vídeo fonte para dar à janela 

de Libras a dimensão de acabamento (tamanho, recorte, posição) a partir das 

especificidades do gênero”. Assim como o autor do artigo, assume-se nesta 

pesquisa a ideia de que a janela de Libras é mais do que um simples recurso de 

acessibilidade transcritivo. A compreensão da totalidade da produção audiovisual 

pelo sujeito surdo dar-se-á mediante uma relação dialógica e dialética do TILS com 

o vídeo como um todo. E mais uma vez identifica-se o papel primordial do consultor 

surdo. Como usuário beneficiado diretamente com a janela de Libras deve 

acompanhar, discutir, elaborar, a produção desse recurso. 

Anjos (2017) na sua pesquisa de mestrado “Cinema para LIBRAS: reflexões 

sobre a estética cinematográfica na tradução de filmes para surdos” teve por objetivo 

investigar a Janela de Libras como uma solução tradutória para garantir o acesso ao 

cinema pela Comunidade Surda. Assim como Nascimento (2017), o autor discute e 

reafirma que o produto audiovisual é complexo e demanda um estudo detalhado. 

Não é simplesmente traduzir a oralidade para a Libras. É interpretar conceitos e 

significados para uma língua gestual-visual, que possui uma gramática própria e 

diferenciada das línguas orais. 
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As pesquisas acima que versam sobre a Tradução e Interpretação em Libras 

trazem reflexões importantes para se discutir sobre a acessibilidade de produções 

audiovisuais para a Comunidade Surda (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Surdo e Tradução e Interpretação em Libras - Comparativo entre as 
pesquisas 

Título Autor/Ano Questão de 
pesquisa 

Objetivo Geral Metodologia 

Vídeo em Libras: um 
estudo sobre produção 
e consumo de material 
audiovisual para a 
educação de surdos 
(Artigo) 

RAMO; FILHO. 
2014 

Será que os jovens 
surdos entenderam 
bem sobre os temas 
relacionados à 
sexualidade? 

Identificar como 
os professores 
fazem do vídeo 
em Libras 
“Sinalizando a 
Sexualidade”, 
por INES. 

Questionário 
e entrevistas. 

Janelas de Libras e 
gêneros do discurso: 
Apontamentos para a 
formação e atuação de 
tradutores de língua de 
sinais (Artigo) 

NASCIMENTO
, 2017 
 

Qual é o gênero do 
discurso e a 
formação de 
tradutores e 
intérpretes de Libras 
para trabalhar no 
audiovisual? 

Investigar os 
aspectos da 
inserção da 
janela de Libras 
nos 
audiovisuais, 
como a 
formação de 
tradutores e 
intérpretes de 
Libras e LP.  

Gêneros do 
discurso por 
Bakhtin e o 
Círculo, 
produtivo 
conjunto de 
apontamento
s filosóficos e 
teórico-
metodológico
s.  

Cinema para libras: 
reflexões sobre a 
estética 
cinematográfica na 
tradução de filmes 
para surdos 
(Dissertação) 

ANJOS, 2017 Qual é o benefício 
para comunidade 
surda no cinema?  

Investigar a 
janela de Libras 
como uma 
solução de 
cinema para a 
comunidade 
surda. 

Exploratório, 
bibliográfica 
e pesquisa-
ação. 

As modalidades de 
tradução aplicadas à 
interpretação em 
língua de sinais 
brasileira (Artigo) 
 
 

NICOLOSO; 
HEBERLE, 
2015 

Qual é a modalidade 
de prática da 
interpretação 
simultânea em 
Libras? 

Discussão mais 
pontual na 
relação de tese. 

Pesquisa 
empírica  

Formação de 
intérprete de Libras e 
Língua Portuguesa: 
Encontros de sujeitos, 
discursos e saberes 
(Tese) 

NASCIMENTO
, 2016 

Como intérpretes de 
Libras que têm 
experiência nessa 
área, mas não 
possuem formação e 
terá alguma limitação 
espaço-temporal no 
ensino-aprendizagem 
da interpretação? 

Discutir os tipos, 
teórico-práticas, 
normas da 
interpretação e a 
formação de 
Intérprete de 
Libras e LP. 

Levantament
o, teórico-
metodológica
, pesquisa e 
análises do 
corpus. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tradução e Interpretação em Libras de produtos audiovisuais requer 

estudos, pesquisas, pois muitas vezes faz-se necessário criação ou a reelaboração 
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de sinais e a escolha das modalidades de tradução que irão fornecer a exata 

informação ao usuário surdo. 

A importância da tradução e interpretação em Libras é quebrar as barreiras 

da comunicação de surdos em qualquer lugar público como atendimento presencial, 

mas também no digital, como audiovisual. Pois os surdos adquirem a língua materna 

como Libras, e como a maioria do público não possui essa língua como L2, a Libras 

para comunicar com público surdo, é necessário a presença de intérpretes. Nesses 

estudos, são importantes as estratégias do uso de intérpretes de Libras no 

audiovisual, além disso, têm foco sobre a formação de intérpretes de Libras e Língua 

Portuguesa para garantir a formação profissional, e o trabalho de Anjos (2017) dá 

detalhes como é o feito do papel de intérprete no audiovisual para garantir o acesso 

ao cinema, isso é exatamente importante pois não é simples de traduzir as falas dos 

personagens para Libras, pois deve-se também posicionar, direcionar, expressões 

faciais, entre outros aspectos, para garantir o entendimento das cenas. Como seria 

para surdos quando intérpretes de Libras não existissem? Por isso deve-se cumprir 

as legislações de acessibilidade e as que dizem respeito aos profissionais 

intérpretes de Libras. 

Os estudos evidenciaram, ainda, que são poucas as pesquisas com enfoque 

no consultor surdo e ainda veem os surdos como incapazes, por isso precisam 

prestar acessibilidade. Um papel que precisa ser fortalecido na Comunidade Surda, 

reforçando o “Nada sobre nós, sem nós”. A acessibilidade se entendida como o 

acesso à informação por todos de forma multissensorial, deve ser pensada, 

elaborada e organizada a partir do próprio usuário. Por isso, consideramos ser 

relevante a sistematização de estudos sobre parâmetros e consultoria na produção 

audiovisual no contexto surdo. 
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3 MÃOS QUE FALAM: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS NAS 

TRAJETÓRIAS SURDAS ACESSÍVEIS 

 

A acessibilidade está intrinsecamente relacionada, entre outros aspectos, as 

produções audiovisuais. Usuários surdos podem beneficiar-se desse acesso “[...] 

com a presença da Libras e com legendas em português para vídeos com áudio, 

podendo encontrar possibilidades inclusivistas e de participação efetiva na 

Sociedade da Informação e do Conhecimento [...]” (CORRADI; VIDOTTI, 2007, 

p.13). 

As mãos teóricas que tecem os aspectos conceituais desta pesquisa foram 

constituídas em cima do objeto de estudo: “a acessibilidade para surdos em 

recursos audiovisuais”. Dessa forma, cinco conceitos teóricos que circunscrevem o 

tema foram considerados singulares nas trajetórias surdas acessíveis para embasar 

a pesquisa, constituir os critérios de análise dos dados e trazer reflexões empíricas, 

a saber: i) as singularidades surdas; ii) acessibilidade comunicacional no contexto da 

surdez; iii) tradução e interpretação; iv) legendagem para surdos e ensurdecidos; e 

v) consultoria surda. Todos esses critérios estão desenvolvidos e explicitados nos 

subitens que se seguem.  

Posteriormente, será discutido os passos metodológicos percorridos para a 

investigação do objeto de estudo. 

 

3.1 Discutindo aspectos teóricos 

 

3.1.1 O sujeito surdo e suas singularidades 

 

A pessoa surda possui perda auditiva bilateral, porém ser surdo não é ser 

identificado apenas pelo grau de uma perda auditiva, mas, sobretudo, se reconhecer 

como surdo que possui uma cultura surda e uma diferença linguística, que acessa 

as informações de modo bilíngue, através de sua língua materna (a língua de sinais) 

e a língua portuguesa (SKLIAR, 1997; WRIGLEY 1996), por conseguinte, 

possibilitando que esse sujeito surdo se desenvolva socialmente.  

Para a concepção clínico-terapêutica, por um lado, a surdez é uma 

deficiência que precisa ser tratada, para que o surdo se torne “normal”, assim como 

ouvinte. Isto posto, os surdos vão para habilitação e/ou reabilitação, a fim de 
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desenvolver a comunicação oral (auditivos e falas). Na concepção 

socioantropológica, por outro lado, os surdos são vistos por viver em um mundo 

diferente, uma vez que, além de terem diferenças em relação aos ouvintes (pois não 

tem a capacidade de ouvir), o modo como eles adquirem conhecimento de mundo é 

através da linguagem visual-gestual. Ao adquirirem a língua de sinais como primeira 

língua, esses sujeitos desenvolvem os aspectos cognitivos, socioemocionais, 

linguísticos de modo diferente (SKLIAR, 1997).  

Os surdos precisam ter oito artefatos da cultura surda, a saber: 1) 

experiência visual com ausência de sons; 2) desenvolver o linguístico tanto em 

Libras como em língua portuguesa; 3) criar produções da literatura surda como 

desenhos, gibis etc. em Libras; 4) trabalhar com artes visuais; 5) ter a vida social; 6) 

praticar esporte; 7) participar socialmente como político; e 8) ter família (STROBEL, 

2015).  

Independentemente de quem seja, o desenvolvimento social, a 

aprendizagem e a aquisição da linguagem são fundamentais para o sujeito, pois, por 

meio desses elementos, o indivíduo tem acesso aos instrumentos criados pela 

cultura, possibilitando a ampliação do desenvolvimento natural do indivíduo e de 

suas funções mentais (VYGOTSKY, 2001). 

No caso dos surdos, isso ocorre por meio da experiência visual. Esses 

sujeitos percebem o mundo de maneira diferente, por intermédio de seus olhos 

mesmo com ausência de audição e do som, segundo Strobel (2015). Esse autor 

afirma também que: 

 

Experiência visual significa a utilização da visão, (em substituição 
total à audição), como meio de comunicação. Desta experiência 
visual surge a cultura surda representada pela língua de sinais, pelo 
modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de 
entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico. A cultura 
surda comporta a língua de sinais, a necessidade do intérprete, de 
tecnologia de leitura. (STROBEL, 2015, p. 45) 
 

A transcriação da identidade vai acontecer nos encontros diferentes com o 

semelhante, em que novos ambientes diferentes estão pela presença social dos 

surdos culturais (PERLIN; STUMPF et al., 2012). Para Perlin: “A aproximação dos 

surdos é um passo para o encontro com outras possibilidades de identidade surdas” 

(PERLIN, 1998a, p. 30). 
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Há diferentes tipos de identidades surdas com as quais o sujeito surdo 

convive em diferentes momentos. Sabendo disso, a pesquisadora surda Perlin 

(1998b) propõe os conceitos de identidades surdas, e categoriza-as em sete grupos:  

● Identidades surdas: aqueles que convivem com a experiência visual, 

comunicação visual-espacial. Nessa categoria, também pode surgir a 

identidade política surda que envolve os movimentos surdos e a luta pelos 

direitos, a fim de se obter alguns recursos de acessibilidade; 

● Identidades surdas híbridas: surdos que nascem ouvintes e, ao longo do 

tempo, se tornaram surdos. Esses sujeitos conhecem a língua portuguesa 

falada e a usam como língua e, mais tarde, adquirem a língua de sinais. 

Eles possuem duas línguas, mas a identidade vai ao encontro da 

identidade surda; 

● Identidade surda flutuante: é o surdo que não quer conviver com outros 

surdos por não querer assumir que é deficiente auditivo, ou seja, surdo, 

pois tem vergonha. O sujeito, nessa condição, utiliza o aparelho auditivo 

escondido e quer mostrar que é “ouvinte” igual à comunidade ouvinte; 

● Identidade surda embaçada: nesse caso, o surdo cresceu sem estudar, 

não conhece a Libras nem a língua portuguesa, não se encontrando com 

outros surdos. Nessa condição, o indivíduo tem problema de 

desenvolvimento, falta o apoio da família, educação entre outros; 

● Identidade surdas de transição: surdos que passaram da experiência 

ouvinte (identidade ouvinte) para a identidade surda, com isso, eles ficam 

solidários com ouvintes com a família e com os amigos, depois 

descobrem que há outros surdos, pedem uma “ajuda” para aprender 

Libras, crescer, começam a conviver com surdos e diminuem os contatos 

de ouvintes; 

● Identidade surda diáspora: é surdo, mas sempre convive com ouvintes, 

viajam juntos e comprova que é surdo, tem identidade, os direitos etc. 

● Identidade surda intermediária: são os surdos que utilizam os aparelhos 

auditivos, são oralizados e não adquirem a língua de sinais como a 

primeira língua (L1). Eles não aceitam conviver com surdos nem querem 

ter intérprete de Libras. Além disso, preferem conviver apenas com 

ouvintes e às vezes tem alguma participação com surdos. 
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Aprender duas línguas no Brasil, a Língua Portuguesa (oral) e a Língua 

Brasileira de Sinais (visual-espacial), são os desafios para os surdos no dia a dia, 

pois são “obrigados” a ter as duas línguas no mesmo país, uma vez que, segundo 

Lei 10.436/2002, a Libras não substitui a Língua Portuguesa para surdos. Por isso, a 

maioria dos usuários surdos adquirem a Libras como primeira língua (L1) e a Língua 

Portuguesa como segunda língua (L2). 

No Brasil, além dessas duas línguas, há também as diversas línguas 

indígenas. Isso caracteriza esse país como sendo multilíngue. (QUADROS, 2005).  

A comunidade surda não é só para o povo surdo, mas fazem parte dela 

também: os pais de surdos, os intérpretes de Libras e os professores que trabalham 

com alunos surdos, e os professores de Libras. Ademais, também há os pontos de 

encontros de comunidade surda que são, por exemplo: escolas e associações 

(SKLIAR, 1997; LOPES, 2012). 

Para Higgins (1980), ser membro da Comunidade de Surdos significa ter 

identificação com os surdos e compartilhar experiências de ser surdo. A 

comunicação dentro da comunidade de surdos é garantida fácil para os que 

vivenciam a Libras, é o lugar onde os surdos se encontram no mundo ouvinte 

(MOURA, 2000). 

Os surdos que frequentam os espaços e convivem com as duas 

comunidades e culturas (dos surdos e a dos ouvintes) precisam utilizar as duas 

línguas: a Libras e a língua portuguesa. A comunidade surda não é só um lugar 

onde há pessoas com deficiência que têm problemas de comunicação, mas também 

é um ponto de articulação política e social, pois, nelas, surdos organizam os 

espaços de encontros enquanto minoria linguística que lutam por seus direitos 

linguísticos e de cidadania. (FELIPE, 2007). 

 Um dos fatores que contribuíram para essa consolidação e organização das 

comunidades surdas foi o reconhecimento da língua de sinais como língua 

propriamente dita. Nos estudos linguísticos, o americano William Stokoe, em 1960, 

afirmou que a língua de sinais tem gramática, pois tem estruturas e categorias 

gramaticais. A confirmação disso corroborou para entender que as línguas de sinais 

são completas, pois possuem, entre outras coisas, sintaxe, gramática e semântica. 

Entendeu-se também que a língua de sinais possui um caráter diferente em relação 

a qualquer língua falada ou escrita, e seus respectivos parâmetros. Stokoe 

apresenta três parâmetros de língua de sinais: configuração de mão; ponto de 
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articulação ou locação e movimento. A partir de 1970, os linguistas Robbin Battison 

(1974), Edward S. Klima & Ursulla Bellugi (1979), que estudaram sobre gramática da 

ASL (língua de sinais americana) de modo mais aprofundado, especificamente sobre 

os aspectos fonológicos, colocaram mais um parâmetro: a orientação da palma da 

mão (GESSER, 2009). 

No Brasil, atualmente, entende-se que a dimensão linguística da Língua 

Brasileira de Sinais tem vários níveis, como fonológico, morfossintático, semântico e 

o pragmático, pois é uma língua natural com estrutura própria. Há, além disso, 

alguns empréstimos linguísticos em Libras, que podem ser: lexical, inicialização, 

sinais de outras línguas de sinais, domínios semânticos, até empréstimos de ordem 

fonética. O alfabeto manual é utilizado para traduzir os nomes próprios ou as 

palavras que ainda não possuem os sinais em Libras criados, esse processo de 

tradução também pode ser chamado de “datilologia” ou soletração. (FERREIRA, 

2010). 

As crianças surdas devem aprender a língua de sinais o mais cedo possível 

e precisam ter contato com pessoas fluentes na língua de sinais, sejam seus pais, 

professores ou outras pessoas. Assim que a comunicação em língua de sinais for 

aprendida, a criança surda poderá ser fluente aos três anos de idade, concorrendo 

para as seguintes características: liberdade de formas de pensar e expressar; busca 

informações em língua de sinais; capacidade de criar suas próprias estruturas 

linguísticas e gramática espacial; aprendizado da leitura e da escrita, e talvez, da 

fala, mas não é “obrigatório” ser oralizado e fazer uso de língua de sinais (SACKS, 

1990). 

Segundo Tanya Felipe (2007), o bilinguismo social e individual, há um 

motivo para utilizar duas línguas no mesmo país, um é para conviver na comunidade 

como língua portuguesa e outra língua da sua materna como a língua de sinais. 

Geralmente, os sujeitos das minorias linguísticas se tornam indivíduos bilíngues por 

estarem dentro das comunidades linguísticas que utilizam duas línguas.  

 

3.1.2 Acessibilidade comunicacional no contexto surdo 

 

Ter acessibilidade é dar direito às pessoas com deficiência a acessarem a 

informação, aos instrumentos de trabalho e de estudo, aos produtos e serviços sem 

algumas barreiras nos ambientes. A Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/05, no seu 
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artigo 3º, define a acessibilidade como: “possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 

urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.  

Nesse sentido, a acessibilidade comunicacional é para quebrar qualquer 

barreira e limitação como a comunicação entre surdos e ouvintes. Para os surdos, 

uma das formas de superação das barreiras é a utilização de ter intérpretes de 

Libras. Esses profissionais conhecem a Libras e a língua portuguesa escrita para 

garantir as comunicações de surdos nos serviços, órgãos, acadêmicos, hospitais 

etc., pois já tem lei para garantir os direitos de acesso (PERLIN; STROBEL, 2006; 

ARAÚJO; ALVES, 2017).  

A Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 1º, no que concerne à 

acessibilidade orientada para surdos e ensurdecidos garante: “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”. 

Isso corrobora para garantirmos os direitos de os surdos terem acesso às 

tecnologias e ao audiovisual de modo autônomo e sem barreiras. Com isso, esses 

sujeitos terão direito à legenda e à tradução simultânea em Libras, por exemplo. 

Conforme exposto, o audiovisual acessível para surdos tem duas modalidades, são: 

janela de Libras e legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE). A janela de Libras 

é o espaço da tela reservado para realização da tradução em língua de sinais do 

que aparece em tela; a LSE é uma tradução em forma de texto escrito, que, além de 

traduzir da oralidade para fala a língua portuguesa, traduz também os efeitos 

sonoros. O público deste último recurso é, predominantemente, surdo e ensurdecido 

(NAVES et al. 2016).  

Afora esse recurso, há também o closed caption. Este pode ser usado como 

uma modalidade da acessibilidade audiovisual para surdos, uma vez que ele é uma 

legenda oculta e tem opção para aparecer na televisão. Geralmente, é utilizado em 

programas jornalísticos, esportivos, novelas, filmes, comerciais etc. Outro fator 

importante é a possibilidade de ele pode ser pré-gravado ou ao vivo. Sendo ao vivo, 

a legenda é produzida enquanto o programa está no ar (ABNT NBR 15290:2).  
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A janela de Libras é um espaço de tradução para surdos no vídeo, que fica 

no canto inferior direito, isso disponibiliza um intérprete que traduz o que está sendo 

dito no vídeo para a Libras, o local da gravação deve ter espaço suficiente para que 

o intérprete não fique no fundo e tenha bom espaço para ter movimentação para não 

perder alguma mão do quadro (ABNT NBR 15290:3). De acordo com Albres (2010, 

p. 131), “[...] existem, essencialmente, duas ferramentas que ajudam as pessoas 

com surdez a receberem os conteúdos veiculados na televisão. Uma é o close- 

captions e a outra é a janela com o intérprete de Libras”. 

Há diferentes perfis de surdos nas questões de legenda em português e a 

janela de Libras em produções audiovisuais, fatores linguístico-culturais e o 

momento do diagnóstico da surdez, que representam o ambiente social que ocorre o 

desenvolvimento do sujeito surdo. Então, por isso, a oferta de acessibilidade deve 

ter a escolha dos tipos de recursos a serem usados para surdos, pois pode existir o 

surdo ensurdecido que prefere exclusivamente a legenda em português e outro 

surdo que não possui referência à língua oral e prefere assistir a janela de Libras 

(BRITO, 2012). 

É importante ressaltar que o audiovisual significa a televisão, o cinema, o 

vídeo e o rádio, pois tem dimensão multissemiótica de todos os programas 

transmitidos. O termo “screen translation” usado na AVT (audiovisual translation) 

foca em exibição de programas de TV, do computador e de filmes do cinema. Em 

português, temos a expressão TAV (Tradução audiovisual), ela é composta por 

legendagem, interpretação de sinais, traduções de roteiro e simultânea. (ARAÚJO; 

FRANCO, 2011). Todos esses recursos são importantes e fazem parte da 

modalidade de acessibilidade audiovisual para surdos. 

 

3.1.3 Tradução/ Interpretação em Língua Brasileira de Sinais 

 

As línguas carregam variações e nuances linguísticas que são construídas 

pelas comunidades. No caso da língua portuguesa, os marcadores culturais como as 

gírias, expressões, que são de modalidade oral-auditiva, e, muitas vezes, não 

possuem um sinal correspondente, acabam levantando dificuldades no trabalho de 

tradução e interpretação para a Libras. Porém, não podem ser omitidas ou 

padronizadas, correndo o risco de um empobrecimento ou neutralização do texto de 
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chegada. Por isso, de acordo com Oliveira e Kilian (2016, p .388), “[...] cabe ao 

tradutor encontrar correspondências, utilizando-se de técnicas de tradução e 

metodologia capazes de resgatar os marcadores de um idioma em um outro”. 

A tradução/interpretação em Libras é uma estratégia para possibilitar a 

acessibilidade das informações aos surdos (ALBRES, 2010; LOPES, 2012), 

portanto, já há lei para garantir essa acessibilidade de comunicações para surdos 

em locais públicos como hospital, escola, universidade, entre outros. O intérprete é 

um profissional bilíngue que pode trabalhar com a comunicação entre surdo e 

ouvinte; surdo e surdo; surdo e surdocego; surdocego e ouvinte. É preciso ter 

domínio da língua de sinais e da língua portuguesa, conhecimento da comunidade 

surda e convivência, ter formação acadêmica, ter curso de interpretação, noções de 

linguística, de técnica de interpretação e bom nível de cultura, para que, assim, 

possa interpretar nas áreas diversas como educação, jurídica, audiovisual, saúde, 

entre outros.  

A língua de sinais não é universal nem “código” ou mímica. Do mesmo modo 

que as línguas orais são diferentes em cada país, as línguas de sinais apresentam 

distinções em cada nacionalidade. (GESSER, 2009). Nesse caso, a língua natural 

dos surdos brasileiros é a Língua Brasileira de Sinais, ou seja, a língua de sinais, 

cuja modalidade é viso-espacial (QUADROS; KARNOPP, 2004). 

O profissional intérprete é o intermediador entre duas línguas, duas 

comunidades linguísticas do surdo para interpretar e traduzir a língua de sinais e 

oral, e tem tido uma importância valiosa nas interpretações entre surdos e ouvintes 

para comunicação com a Língua Brasileira de Sinais reconhecida pela Lei nº 

10.436/2002. Esse profissional garante o direito linguístico de acesso à comunicação 

para população surda nas escolas, universidades, hospitais, entre outros (GESSER, 

2009). 

O artigo 18 da Lei nº 10.098/94 implementa a formação de profissionais de 

intérpretes e de guias-intérpretes de língua de sinais para facilitar qualquer tipo de 

comunicação direta à pessoa surda. A Lei nº. 10.436/02 reconhece como segunda 

língua a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para comunicação com pessoas surdas, 

e com Decreto 5.626/2005, que regulamenta nº. 10.098/94 e nº. 10.436/02, garante 

também a presença obrigatória de tradutor e de intérprete de Libras nas instituições 

federais de ensino, a fim de assegurar às pessoas surdas o acesso à comunicação, 

à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos 
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curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, 

desde a educação infantil até o superior. Como a Libras já é reconhecida pela lei, há 

outra lei nº 12.319/2010 que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete de 

Língua Brasileira de Sinais certificando-se, com isso, de que haja mais qualidade 

para o exercício dessa profissão. 

No que diz respeito a essa profissão, vale ressaltar que há diferenças entre 

o traduzir e o interpretar. A tradução é a elaboração da mensagem escrita na língua 

portuguesa para Libras e vice-versa, já a interpretação sempre envolve as línguas 

de sinais e faladas, ou seja, línguas nas modalidades orais-auditivas e espaços-

visuais. Nas palavras de Quadros (2004, p. 9), “a interpretação da língua de sinais 

para a língua falada e vice-versa, da língua falada para a língua de sinais”. Além 

disso, há duas maneiras diferentes de interpretar: a primeira pode acontecer 

simultaneamente, ou seja, quando o intérprete precisa ouvir/ver de uma língua 

falada ou sinalizada e depois ele interpreta para outra língua falada ou sinalizada ao 

mesmo tempo; e a segunda pode acontecer consecutivamente, ou seja, o intérprete 

processa a informação de uma língua de origem, organiza-se e interpreta para outra 

língua destino (QUADROS, 2004).  

Considerando a importância desses profissionais, a presença de tradutores 

e intérpretes de Libras e de língua portuguesa também faz parte da educação 

bilíngue, pois são atividades simultâneas da Libras para português, ou vice-versa. 

Para trabalhar a comunicação com pessoas que não saibam a Libras, como, por 

exemplo, um professor que não saiba Libras e que recebe um aluno surdo, o 

intérprete de Libras vai atuar nesse espaço para interpretação simultânea com duas 

línguas entre o aluno surdo e o professor. 

No caso dos tradutores de Libras e de língua portuguesa, eles poderão 

trabalhar na produção audiovisual em Libras ou legendagem, ou dublagem. Isso 

permite garantir aos alunos surdos o acesso aos materiais audiovisuais na língua de 

sinais, por exemplo, os materiais didáticos que não sejam acessíveis para surdos, 

estes profissionais poderão traduzir os textos para alunos surdos. Outro exemplo: no 

caso de um vídeo em Libras, eles poderão traduzir para versão em língua 

portuguesa por meio da legenda ou da dublagem (QUADROS, 2019).  

Na produção da janela de Libras, o Guia para Produções Audiovisuais 

Acessíveis (2016) afirma que é importante que o profissional tradutor trabalhe com 

as questões linguísticas básicas para garantir o entendimento dos surdos. O Guia 
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destaca três aspectos importantes: linguagem, datilologia e dêitico. No que diz 

respeito a linguagem, realiza-se escolhas lexicais e terminológicas que têm a ver 

com os aspectos culturais e linguísticos da língua, por exemplo, no caso da 

linguagem infantil, é necessário observar o nível linguístico para respeitar o padrão 

de uso para a língua-alvo. Já a datilologia é o alfabeto manual para representar 

ortografia da linguagem oral quando não houver o sinal como a palavra, nomes 

próprios e lugares. Por fim, o dêitico é um aspecto que o tradutor deve estar atento, 

pois ele precisa apontar para as personagens com o propósito de explicitar as 

marcações espaciais. Tendo em vista isso, há dois tipos de sinais de apontamento: 

os pronomes pessoais e os verbos indicadores.  

A Janela de Libras, recurso audiovisual acessível para surdos, é um espaço 

de tradução entre língua de sinais e outra língua oral, ou entre duas línguas de 

sinais, feita por Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais (TILS) e exibida 

simultaneamente à programação. Geralmente, o quadro janela de Libras fica no 

canto inferior direito, onde uma pessoa aparece traduzindo em Libras os diálogos e 

indica os sons significativos, respeitando as medidas apresentadas pela ABNT sobre 

a NBR 15290:2005 (NAVES et al., 2016). 

Para o trabalho de interpretação, é necessário ter acesso antecipado ao 

material audiovisual a ser traduzido a fim de que o profissional tenha uma referência 

para o trabalho interpretativo, no qual é comum o uso de recursos de expansão e 

compreensão durante a interpretação, considerando a relação  simultânea com o 

vídeo (NASCIMENTO, 2011). 

 

3.1.4 Legendagem para surdos e ensurdecidos 

 

Para Chaves (2012), a LSE é um recurso de acessibilidade e uma 

modalidade de tradução, diferente da LO (legendagem para ouvintes), pois tem 

informações adicionais como a identificação de falante e descrição dos efeitos 

sonoros, a fim de que as pessoas surdas possam compreender.  

A legendagem é uma conversão do texto oral para o texto escrito de uma 

língua para outra ou mesma língua, exemplo: de uma língua como Libras para uma 

língua escrita com características específicas como são as legendas. Na produção 

desse tipo de recurso escrito, deve-se observar aspectos como: redução textual 
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decorrente das restrições de tempo, número de caracteres, segmentação, 

alinhamento, fonte e local de cada legenda na tela e a velocidade de leitura 

(ANCINE, nº. 128/2016 - IX). 

A legendagem é um recurso que permite uma tradução das falas do 

audiovisual para texto escrito (NAVES; MAUCH; ARAÚJO, 2016; JIMENEZ-

HURTADO; RODRÍGUEZ; SEIBEL, 2010), permitindo que surdos e ensurdecidos 

possam acompanhar as falas dos personagens no vídeo, os efeitos sonoros, as 

indicações de músicas e de ruídos. As pessoas ensurdecidas ou que ainda têm 

audição parcial e que conseguem relacionar as legendas à fala têm maior 

possibilidade de compreensão, por intermédio da legenda (NEVES, 2005).  

A legenda nos conteúdos audiovisuais é fundamental para as necessidades 

de compreensão dos surdos. Se tiver os conteúdos em Libras na educação em 

todos os lugares e com professor bilíngue (Libras) que saiba preparar os métodos de 

ensino de português para surdos, assim os surdos poderão aprender mais com a 

língua portuguesa e entender os significados das palavras e, assim, poder assistir a 

um material audiovisual com legenda e conseguir compreender. Por isso, a 

comunidade surda está mais exigente com a qualidade do ensino da língua 

portuguesa como L2 – segunda língua para surdos –, pois são muitas palavras 

desconhecidas e notamos muitas estratégias de tradução e de compreensão dos 

significados possíveis. Às vezes, anotar as palavras desconhecidas no caderno para 

pesquisar na internet ou no dicionário, ou até perguntar para algum ouvinte próximo 

pode ajudar a entender os significados dos enunciados. (REICHERT, 2006) 

No que diz respeito à produção, a LSE possui a seguinte estrutura: no 

máximo duas linhas, são normalmente de cor branca ou amarela, duram no mínimo 

1 e no máximo 6 segundos (D’YDEWALLE et al., 1987), e possuem velocidades 

diferentes. Há três níveis de velocidade de leitura das legendas com o áudio e as 

imagens do filme, são: 145 palavras por minuto (ppm), 160ppm e 180ppm 

(D’YDEWALLE et al., 1987; IVARSSON; CARROLL, 1998; DIAZ-CINTAS; REMAEL, 

2007). 

Os estudos de Ivarsson e Carrol (1998) têm princípios gerais e algumas 

recomendações, a saber: 

● colocar o texto em uma linha; 

● se tiver tela muito larga como no cinema, é bom formar duas linhas curtas 

a uma linha longa; 
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● as legendas com duas linhas que estiverem com pouco ou muito tempo 

de tela devem ser separadas; 

● Do final da primeira linha ao início da segunda linha, o olho humano pode 

levar mais tempo que o necessário para ler, podendo causar tensão nos 

músculos oculares. Por isso, é necessário observar o alinhamento das 

linhas; 

● Se a legenda tiver mais que uma linha, deve-se tomar cuidado, pois a 

quantidade de movimento dos olhos deve ser mínima. 

● O profissional legendista deve deixar o máximo tempo para que os olhos 

possam capturar a imagem através da legenda. 

 

3.1.5 Consultoria Surda 

 

A consultoria é um conjunto de atividades realizadas por um profissional. O 

consultor pode ser quadro efetivo de empregados de uma instituição, e/ou que pode 

trabalhar em outras áreas, como a empresarial, a jurídica e a econômica. No caso 

da acessibilidade, há um consultor específico para cada área, como legendagem, 

interpretação em Libras e audiodescrição. Sobre o consultor, segundo Peter Block 

(1991), “o consultor é uma pessoa que tem sua habilidade, postura e posição, 

também tem poder de influência sobre pessoas, grupos e organizações”. 

Para contratar um consultor, é necessário considerar, conforme Quintella 

(1994), as seguintes características: conhecimento e qualificação para desenvolver o 

trabalho; ponto de vista imparcial; justificar decisões, considerar a aprendizagem e o 

desenvolvimento (QUINTELLA, 1994). 

O consultor surdo envolve-se na gravação com intérprete de língua de 

sinais, pois apenas o intérprete não é capaz de avaliar todos os tipos de tradução 

sozinho na hora de gravação (GALASSO et al., 2018; MONTERO; FERREIRO; 

GARCIA, 2015). Nesse sentido, Tavares et al. (2013, p. 80) assinala a necessidade 

da presença do consultor surdo: “A maioria dos intérpretes não está acostumada a 

revisar a tradução com uma pessoa surda que tenha vasto conhecimento da língua 

e da linguagem artística que será interpretada”. 

Para elaboração da tradução e pesquisa de sinais e palavras 

desconhecidas, deve-se passar pela consultoria surda, após isso, vai para gravação 

com o intérprete (MIGUEL; TEIXEIRA, 2018). Para isso, também pode-se utilizar a 
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terminologia da Libras como um estudo científico dos termos usados nas línguas de 

especialidade, para discursos e textos de áreas técnicas, científicas e 

especializadas. Essa terminologia também tem o objetivo de pesquisar, de 

documentar e de divulgar o uso correto dos termos (BARROS, 2006). 

Portanto, no início da fase de consultoria, há um momento de levantamento 

terminológico para identificar possíveis problemas de tradução. Por conseguinte, na 

área de consultoria, o professor de Libras e língua portuguesa deve pesquisar os 

sinais de Libras a fim de serem utilizados no audiovisual. A produção dos Materiais 

Didáticos Bilíngues do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) tem três 

grupos de processos e produções: pré-produção (plataforma), tradução (estúdio) e 

pós-produção (ilha de edição). Durante o período de estúdio, a equipe de tradução 

valida os textos; estuda e ensaia com o apresentador; grava rascunho com 

apresentador e tradutor-intérprete; aprova ou não o trabalho feito pelo tradutor-

supervisor; grava no estúdio e, por fim, o tradutor-revisor finaliza (GALASSO et al., 

2018). 

Os profissionais para atuarem na tradução dos materiais para usar na sala 

de aula podem ser surdos ou ser ouvintes. Além disso, eles também podem atuar na 

tradução de programas a serem exibidos, como videoaulas, documentários, provas, 

e outras tarefas e atividades (QUADROS, 2019). 

Atuação de intérprete/tradutores surdos é recente. Portanto, os surdos que 

aprendem o português escrito poderão traduzir os jornais, as mensagens de celular, 

a legenda dos filmes, os cartazes, entre outros, para Libras, ou vice-versa. Também 

podem interpretar as línguas de sinais para outra língua de sinais, por exemplo, um 

surdo brasileiro que domina a língua de sinais americana (ASL) pode traduzir para 

Libras ou vice-versa (STROBEL, 2015). 

Os surdos criam as produções culturais audiovisuais, pois eles registram a 

literatura surda para criar as histórias e traduzir para a modalidade visual, uma vez 

que essa modalidade é a mais utilizada pelos surdos para narrar suas histórias de 

vida, piadas, mitos, lendas etc. Com isso, pode-se expressar como as mãos, as 

expressões corporais e faciais produzem sentido (KARNOPP, 2006).  
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3.2 Caminhos da pesquisa – aspectos metodológicos 

 

O trabalho inscreve-se no campo epistemológico da pesquisa qualitativa e 

interpretativa (qualitativo-interpretativa), pois procura compreender e apreender os 

significados dos fenômenos (FONTANA; FREY, 1994; BOGDAN; BIKLEN, 1999).  

Segundo Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa tem cinco 

características básicas são: 1) ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; 2) os dados coletados são como 

descritivos; 3) preocupação com processo é maior do que com o produto; 4) 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; e 5) análise dos dados. 

Como modalidade de pesquisa, assumimos o estudo de caso, o qual, 

segundo Yin (2001), representa uma investigação empírica e compreende um 

método, uma lógica do planejamento, da coleta e da análise dos dados, também 

pode incluir abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

O estudo de caso serve como estratégia de pesquisa de um caso, simples e 

específico, ou complexo e abstrato, bem como deve ser sempre bem delimitado. 

Esse tipo de estudo pode ser semelhante a outros, pois tem um interesse próprio, 

único, particular e representa um potencial na educação (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – HUOL/UFRN; e está inscrito no CAAE sob nº 02148118.0.0000.5292 (Anexo 

A). Os sujeitos surdos que participaram desta pesquisa assinaram: o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo B), Termo de autorização para 

uso de imagens (fotos e vídeos) (Anexo C) e Termo de Confidencialidade (Anexo D), 

em conformidade com a resolução 196/96, autorizando a realização dos 

procedimentos e a publicação dos resultados. 

Dessa forma, esse tipo de pesquisa permitirá que o objeto de estudo, 

“tradução e interpretação em libras e legendagem para surdos no audiovisual”, seja 

investigado de forma interpretativa e próxima de um conjunto de fatos que 

subscrevem o contexto da acessibilidade de recursos audiovisuais para pessoas 

surdas.  

Foram convidados treze sujeitos surdos para participar da pesquisa. Para 

um deles, foram explicitados os passos metodológicos da pesquisa e a forma de 
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participação desses sujeitos nos quatros encontros presenciais. Os encontros foram 

quinzenais, aos sábados pela manhã, das 8h00 às 12h00. O dia e o horário foram 

escolhidos pelos participantes. Foram realizados 15 convites a sujeitos surdos que 

atendiam aos critérios de seleção. Contudo, apenas treze aceitaram participar. 

Consideramos os seguintes critérios: ser surdo; usuário de Libras; ter conhecimento 

em língua portuguesa; ter conhecimento e convívio com audiovisual; ser ex ou atual 

aluno do curso de Letras/Libras. A escolha de curso de Letras/Libras foi por ter 

maior quantidade de surdos formados e estudantes no estado Rio Grande do Norte 

e também é mais ativo na comunidade surda por conviver com a Libras e com os 

direitos linguísticos e surdos, mas há alguns surdos que formaram outro curso além 

Letras/Libras. 

No primeiro encontro, no dia 30 de março de 2019, foi apresentado um 

questionário (Apêndice I) para traçar o perfil dos usuários surdos e verificar suas 

percepções em relação ao audiovisual, focados na acessibilidade e no 

documentário.  

Antes de responderem ao questionário de coleta de dados, os participantes 

assinaram os termos de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, Termo de 

autorização para uso de imagens (fotos e vídeos) e o Termo de Confidencialidade. 

Após essas ações iniciais, apresentamos alguns slides para provocar o grupo a 

participar de uma discussão sobre normas da ABNT de acessibilidade na TV e sobre 

janela de Libras.  

Ao finalizar esse primeiro encontro, conversamos com os participantes sobre 

os próximos três encontros. Eles foram informados que assistiriam à exibição de um 

documentário chamado “No Mato das Mangabeiras” e haveria uma discussão sobre 

a acessibilidade do videodocumentário e sobre a acessibilidade comunicacional para 

surdos. Essas discussões seriam conduzidas em uma proposta metodológica de 

grupo focal. 

No segundo encontro, do dia 13 de abril de 2019, exibimos o documentário 

“No Mato das Mangabeiras” para treze participantes assistirem. O 

videodocumentário só possui a LSE. Após a exibição de vídeo, organizamos as 

cadeiras no formato “U” para iniciarmos uma discussão sobre o videodocumentário. 

Algumas perguntas iniciais buscaram provocar a discussão sobre o uso de legendas 

em videodocumentários. Tivemos aproximadamente 40 minutos de discussão que 

foram gravadas para análise posteriori (capítulo 5). 
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No terceiro encontro, do dia 27 de abril de 2019, também tivemos a exibição 

do videodocumentário “No Mato das Mangabeiras”, porém, dessa vez, o vídeo 

contava apenas com Janela de Libras. Seguimos a mesma organização do encontro 

anterior, o protocolo de pesquisa em grupo focal e as perguntas provocativas 

iniciaram a discussão sobre interpretação em Libras e a Janela de Libras, por cerca 

de 30 minutos. 

No último e quarto encontro, foi aplicado um questionário final (Apêndice II), 

que foi respondido pelos 13 sujeitos participantes. 

Todos os encontros foram gravados e as discussões ocorreram em Libras, 

pois todos os sujeitos são usuários da língua de sinais como primeira língua. Desses 

encontros, houve também a transcrição para a Língua Portuguesa.  

 

3.2.1 Corpus 

 

A escolha de um documentário como “No Mato das Mangabeiras”, decorreu 

do fato do autor desta pesquisa ter trabalhado como consultor surdo desse 

documentário e também em função de ele possuir muitas falas e menos músicas, 

isso corrobora para surdos assistirem esse vídeo em legendado e a janela de Libras. 

Esse filme que conta sobre um grupo pequeno de mulheres que possuem 

força e vigor suficientes para buscar as mangabas na mata. Além de essa aventura 

dar retorno financeiro, isso deixa suas almas e mentes bem para enfrentar o 

cotidiano na Vila de Ponta Negra (Natal-RN). Munidas de comida, água, 

companheirismo, amor e coragem, elas mantêm viva a tradição caiçara de coletar 

mangaba no tabuleiro costeiro do Litoral Sul do Rio Grande do Norte. O itinerário 

desse grupo começa na Vila de Ponta Negra e termina em Pium, onde acontece a 

coleta do fruto. A direção do documentário é de Maria Angela Pavan e de Lisabete 

Coradini (2014), com a duração do vídeo de 16 minutos e 57 segundos. 

 

3.2.2 Grupo focal 

 

O grupo focal é uma forma de entrevistar grupos e, principalmente, reunir as 

informações detalhadas sobre um tópico específico determinado por um 

pesquisador. Isso ocorre a partir de uma pergunta elaborada a fim de que os 

participantes discutam, pois o responsável coletará as informações, as 
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compreensões de percepções e as atitudes sobre um tema e ainda recomenda que 

os participantes selecionados convivam com o assunto a ser discutido (KITZINGER, 

2000). 

Para Caplan (1990), os grupos focais são pequenos grupos de pessoas 

reunidos para avaliar os conceitos ou identificar problemas. A minha escolha do 

grupo focal que é uma ótima estratégia para coletar todas as informações dos 

entrevistados com uma pergunta provocadora sobre audiovisual acessível. Ao longo 

da pesquisa, teremos gravações de vídeo em Libras. O texto produzido pelos 

entrevistados nesse vídeo será transcrito para o português escrito. Participarão 

disso treze pessoas, entre homens e mulheres, todos eles são surdos, usuários de 

Libras, são ex ou alunos do curso de Letras/Libras/Língua Portuguesa da UFRN, 

possuem domínio da língua portuguesa e têm experiência com fruição de material 

audiovisual acessível. Os quatros encontros ocorreram na sala do Centro de 

Educação da UFRN. Organizamos as cadeiras no formato da letra “U” para ter 

melhor visualização da discussão em Libras entre participantes e pesquisador.  

 

3.2.3 Instrumentos da pesquisa 

 

Utilizamos o diário de campo para anotar pontos importantes das discussões 

do tema, mudanças de títulos, organização dos questionários e do grupo focal com 

algumas perguntas sobre audiovisual acessível; organizar as filmagens para 

gravações durante o grupo focal com participantes surdos; e organizar as coletas de 

dados e as informações, transcrições de vídeo em Libras para texto escrito. 

Sistematizamos os dados de dois questionários para o primeiro e o último 

encontro com perguntas diferentes com objetivo deles conhecerem melhor nossa 

pesquisa, o papel do consultor surdo, bem como para eles formarem as opiniões 

deles (caso queiram elaborar uma pesquisa futuramente), melhorias na 

acessibilidade de audiovisual para coletar as informações. O primeiro questionário 

serve para buscar os conhecimentos e entender os perfis de cada participante, e o 

último questionário é sobre o que já discutimos durante os encontros, ou seja, sobre 

o audiovisual acessível de nossa pesquisa.  
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4 “NO MATO DAS MANGABEIRAS”: TRILHANDO A ACESSIBILIDADE 

 

O videodocumentário “No Mato das Mangabeiras” foi produzido, 

inicialmente, sem recursos de acessibilidade. Somente após sua produção é que 

foram inseridos os recursos de acessibilidade como LSE e a janela de Libras. 

A iniciativa de torná-lo acessível partiu do Setor de Acessibilidade da 

SEDIS/UFRN, como parte do processo de aprendizagem da equipe de 

acessibilidade e como resultante de uma parceria da SEDIS com o NAC na 

execução do Plano de Cultura da UFRN (2016-2020), no qual havia ações de 

acessibilidade cultural.  Em termos de acessibilidade comunicacional, foram 

introduzidos a LSE e a janela de Libras. Para esse trabalho, a equipe de 

acessibilidade contou com uma intérprete de Libras e um professor surdo que 

realizou a consultoria surda. 

O vídeo narra a história do grupo de moradoras da Vila de Ponta Negra que 

coleta mangaba no tabuleiro costeiro de Pium em Parnamirim (RN). Este cenário 

não é peculiar à comunidade surda, não faz parte da cultura surda, pois não há 

alguma história sobre pessoas surdas nem Libras. Diante desse fato, o 

videodocumentário traz muitas palavras desconhecidas do contexto surdo. Palavras 

estas não usuais no discurso surdo, logo muitas sem sinal correspondente na Libras, 

exigindo um trabalho de pesquisa e de constituição de sinais específicos. 

A interpretação é o ato de passar um texto oral de uma língua para outra. 

Para que a interpretação em Libras seja efetiva e que alcance o público surdo de 

modo que estes possam compreender todo o contexto exige-se “improvisação, 

rapidez de ritmo, limitação de tempo, pois a presença do emissor força o intérprete a 

poucas possibilidades de refletir sobre o texto da língua de partida” (RONAI, 1987, p. 

20). 

A limitação de tempo traz, então, um impasse ao intérprete, o uso da 

datilologia e classificadores como apoio, pois o uso desses dois recursos linguísticos 

leva um tempo maior que o da oralidade. A datilologia, conhecida também como 

soletração manual, “não é uma representação direta do português, é uma 

representação manual da ortografia do português, envolvendo uma sequência de 

configurações de mão que tem correspondência com a sequência de letras escritas 

em português” (QUADROS, KARNOPP, 2004, p.88). 
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Além disso, aspectos inferenciais, efeitos de modalidade e estratégias 

presentes na interpretação simultânea de uma língua oral para uma de sinais 

precisam ser considerados (PADDEN, 2000; HOHENBERGER, HAPP e 

LEUNINGER, 2004). Segundo Padden (2000, p.176, tradução livre), “a tradução 

numa mesma modalidade parece ser mais difícil; traduzir entre línguas de sinais e 

entre línguas orais requer mais filtragem, e é mais árduo”.  

De acordo com Klima e Bellugi (1979), a taxa de articulação de palavras é o 

dobro da de sinais (4 a 5 palavras por segundo versus 2,3 a 2,5 sinais por segundo). 

No entanto, as línguas orais e de sinais devem ser equivalentes no que diz respeito 

à taxa de informação proposicional em relação ao tempo. 

Diante disso, o consultor surdo tinha o papel fundamental de criar sinais para 

palavras desconhecidas na língua de sinais, analisar o uso de classificadores mais 

adequados a determinadas situações de interpretação e analisar junto ao intérprete 

de Libras a incorporação das dimensões espaciais ao conteúdo da língua oral, pois  

 

[...] um intérprete hábil incorpora dimensões espaciais ao conteúdo 
da língua oral por ser isto mais significativo para os sinalizadores e 
porque há a oportunidade de usar sinais mais densamente 
enriquecidos durante a tradução […] Intérpretes de língua de sinais 
podem incorporar mais detalhes sob um risco menor de ficarem para 
trás na interpretação (PADDEN, 2000, p.180, tradução livre). 
 

Dessa forma, o consultor surdo administra a recepção do texto fonte em 

relação à produção do texto alvo, junto com o intérprete e criam estratégias 

específicas para a interpretação. 

 

4.1 Os participantes e suas experiências com acessibilidade comunicacional 

 

Os instrumentos de coleta de dados elaborados para a análise qualitativa 

dos dados foi o questionário aberto de sondagem inicial, um questionário aberto de 

sondagem final e o grupo focal. De acordo com Lüdke e André (1986), “analisar os 

dados qualitativos significa ‘trabalhar’ todo o material obtido durante a pesquisa, ou 

seja, os relatos das observações, as transcrições de entrevistas, as análises de 

documentos e as demais informações disponíveis” (p.45, GRIFO DAS AUTORAS). 

Inicialmente era preciso conhecer os integrantes do grupo focal, e, não 

apenas identificá-los, mas aproximar-se de seus conhecimentos pessoais acerca 
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das temáticas que circunscrevem a pesquisa como LSE e tradução e interpretação 

de Libras. 

O primeiro questionário (Apêndice I), aplicado no primeiro encontro realizado 

no dia 30 de março de 2019, tinha 19 perguntas, as quais foram respondidas pelos 

13 participantes da pesquisa que atendiam aos critérios estabelecidos, como ser 

usuário de Libras, ter sido ou estar cursando o curso de Letras/Libras e ter 

conhecimento sobre recursos audiovisuais como frequência em assistir programas 

com tradução audiovisual. Os sujeitos participantes foram identificados por S1, S2, 

... S13, para preservar o anonimato. 

Com os questionários respondidos foi preciso, então, categorizar os dados 

para a análise, pois como alertam Lüdke e André (1986, p. 49), 

 

A categorização, por si mesma, não esgota a análise. É preciso que 
o pesquisador vá além, ultrapasse a mera descrição, buscando 
realmente acrescentar algo à discussão já existente sobre o assunto 
focalizado. Para isso, ele terá que fazer um esforço de abstração, 
ultrapassando os dados, tentando estabelecer conexões e relações 
que possibilitem a proposição de novas explicações e interpretações. 
 

Dessa forma, foram identificadas 6 categorias no questionário inicial: i) perfil 

dos participantes; ii) conhecimento e/ou acesso a recursos audiovisuais acessíveis; 

iii) Consultoria surda; iv) LSE; v) Tradução e interpretação em Libras (Janela de 

Libras); vi) Consumo da Tradução audiovisual acessível. As categorias citadas são 

analisadas nos subitens que se seguem. 

 

4.1.1 Perfil dos participantes 

 

A parte do questionário, com as primeiras questões, é utilizada para os 

dados de identificação dos participantes, seguem abaixo. 

Os treze sujeitos respondentes são formados (ou estão em processo de 

formação) em Letras/Libras. S6 é formado em Letras/Libras e também em Serviço 

Social. S12 em Pedagogia e faz Letras/Libras. Oito respondentes são do município 

de Natal, quatro são do interior do Rio Grande do Norte e um é do interior da 

Paraíba, mas residia e estudava em Natal. Um deles informou que concluiu o 

mestrado em 2015, três concluíram especialização e dois estão em andamento, os 

sete restantes não possuem pós-graduação. Onze responderam que trabalham e 
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dois que não trabalham. Quatro trabalham na área de Ensino Superior, dois na 

Educação Básica, um trabalha no Ensino Superior e Educação Básica, dois são 

bolsistas e dois não trabalham na área educacional. Doze responderam que não têm 

parente surdo e um não informou. 

Dez dos sujeitos relataram que são fluentes na Libras e a utilizam como sua 

primeira língua (L1). Dois informaram que possuem um bom conhecimento em 

Libras e um não informou. Sete relataram ter boa leitura e compreensão da língua 

portuguesa - LP; cinco são fluentes na leitura e compreensão da LP; um tem pouca 

compreensão da LP. Quatro informaram que são fluentes na escrita da LP; seis têm 

boa escrita; dois julgam não escrever bem e um não respondeu (Gráfico 7, 8, 9 e 

10). 

 

Gráfico 7 – Perfil dos participantes 
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Gráfico 8 – Atuação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 9 – Pós-graduação 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 10 – Conhecimento das línguas 

  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

É importante ter o perfil de cada surdo para obter informações a respeito de 

sua vida, como profissão, cidade, idade, etc., bem como a experiência e a formação 

dos sujeitos surdos que ajudam a nos dar dados complementares à nossa pesquisa. 

Ademais, há a formação que o futuro professor entra em contato, com sistemas 

explicativos das ciências, da filosofia e do processo de ensino, além de que também 

entra em contato com os métodos e técnicas relativos à docência (FONTANA, 2001). 

É preciso verificar se os perfis de sujeitos surdos têm algum histórico 

familiar, como convivem na sociedade, na tecnologia e na educação, pois alguns 

surdos apresentam dificuldade na língua portuguesa, alguns são fluentes, e outros 

surdos têm bom conhecimento de LP e Libras, sendo fluentes em língua de sinais. 

Como Fontana (2001) já explicou, esse perfil serve para ter informações e para 
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complementar nossa pesquisa, isso ajuda a comparar e selecionar os perfis de 

surdos diferentes que convivem na sociedade por meio da inclusão. 

 

4.1.2 Conhecimento e/ou acesso a recursos audiovisuais acessíveis 

 

Os doze sujeitos informaram que já haviam assistido a alguns filmes ou 

documentários com acessibilidade e um respondeu que não. Dos que já assistiram, 

onze afirmaram que assistem com legendas e um assiste por meio da janela de 

Libras e das legendas. 

Doze relataram que assistem videoaulas com acessibilidade e um sem 

acessibilidade.  Dentre os recursos de acessibilidade, sete afirmaram que assistem 

com janela de Libras, dois apenas com legendas e três assistem com ambos os 

recursos, janela de Libras e legendas. Quatro responderam que se referiam ao 

professor sinalizando, algo que compreendemos como sendo Janela de Libras. 

A importância dos recursos visuais para comunidade surda, a LSE e a janela 

de Libras são grandes, pois torna os audiovisuais acessíveis a ela. Nesse sentido, 

Karnopp (2010) afirma a importância da experiência visual para as produções 

audiovisuais dos surdos, bem como Brito (2012), que investigou sobre o 

desenvolvimento do acesso dos surdos ao audiovisual, como as legendas e janela 

de Libras. Ele afirmou que os perfis surdos são diferentes, podem ser feitos de 

fatores físico-biológicos, relacionados ao tipo e momento do descobrimento da 

surdez, e outros fatores linguístico-culturais, que representam o âmbito social em 

que ocorre o desenvolvimento do sujeito surdo. Esses fatores têm ampla variação e 

possibilidade de combinação. Assim, percebemos que não é possível afirmar que há 

um único tipo de surdo. Ao concluir, o autor afirmou: 

 

A oferta de acessibilidade deve considerar que a escolha dos tipos 
de recursos a serem usados para um acesso efetivo deve ser feita 
pelo próprio surdo. Pode existir o surdo ensurdecido, que tem 
preferência exclusiva pela legenda em língua oral escrita, e em outro 
extremo o surdo que não possui referências à língua oral e prefere 
usar a LS para sua comunicação (BRITO, 2012, p. 289). 
 

Nem todos os surdos preferem um único recurso de acessibilidade, como 

LSE ou janela de Libras, pois alguns que são fluentes em LP preferem assistir com 

LSE e os que têm bom conhecimento de LP e também são fluentes em Libras 

preferem a janela de Libras.  
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Como afirmou Brito (2012), é importante disponibilizar e garantir 

acessibilidade para os dois recursos audiovisuais diferentes, a LSE e a janela de 

Libras, pois o surdo que tem histórico de convivência diferente, no âmbito 

educacional e social, poderá escolher uma opção de recurso acessível para assistir 

e garantir o entendimento e a aprendizagem.  

 

4.1.3 Consultoria surda 

 

Nove respondentes afirmaram que não conheciam o significado de 

“Consultor Surdo” e quatro responderam que sim, conforme podemos verificar 

abaixo:  

 
S5: “Corrigir e ajeitar o intérprete”; 
S6: “Avaliar o uso em contexto da Libras; verificar sinais e utilizar 
glosinais”; 
S11: “Orientar, principalmente, a pessoa que tem dificuldade ou pelo 
contexto em Libras, porque o surdo tem a experiência da própria língua 
dele, ou seja, a pessoa tem que estar sinalizando bem, com clareza ao 
interpretar”; 
S13: “Auxilia a orientação de sinais em contexto; O consultor surdo sempre 
vai acompanhar o intérprete e, em caso de algum falhar e/ou faltar sinais, o 
consultor orienta na hora”. 
 

Dois afirmaram que já haviam realizado alguma consultoria surda na UFRN, 

UFPE e UFPB, e onze responderam que não. Os que afirmaram que haviam 

realizado atividade de consultoria foram S6 e S13.  

Ademais, S9 atuou como bolsista em projeto de pesquisa que investigou a 

acessibilidade para videoaulas no ambiente virtual de aprendizagem. Nesse projeto, 

discutia a criação de sinais com dois consultores surdos (professores da instituição) 

e acompanhava a intérprete nas gravações das traduções para identificar possíveis 

erros e/ou melhorar o uso da língua de sinais (uso de classificadores ou sinais 

criados, por exemplo). Porém, mesmo assim, não conseguiu reconhecer o papel do 

consultor surdo e nem reconhecer seu trabalho como bolsista surdo como sendo 

parte de uma consultoria surda. 

O consultor surdo desempenha o papel de avaliar os sinais usados por 

intérpretes de Libras durante gravações de audiovisuais, pois o tradutor não é capaz 

de avaliar tudo sozinho (MONTERO, FERREIRO e GARCÍA, 2015), também 

trabalha com criações e validações de sinais para utilizar no audiovisual. É de 
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grande valor que tenha sinais-termo para que todos possam acessá-los. Há a 

importância de também se ter a terminologia na sociedade de modo geral, bem 

como na comunidade surda (MARTINS, 2018). Assim,  

 

[...] a construção de repertório terminológico mostra-se relevante 
para ampliação do sinalário de Libras de forma responsável e 
comprometida. Isso se evidenciou com as frequentes solicitações de 
intérpretes, estudantes surdos, assim como pesquisadores de todo 
país para ter acesso ao material (STUMPF, OLIVEIRA e MIRANDA, 
2014, p. 152). 
 

De acordo com o Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis do Ministério 

da Cultura, é necessário “realizar escolhas lexicais e terminológicas, levando em 

consideração os aspectos culturais e linguísticos da língua fonte” (NAVES et al., 

2016, p. 36). 

O trabalho de consultor surdo serve para pessoas surdas, que convivem na 

comunidade surda, que são fluentes em Libras e têm identidade surda e cultura 

surda, ter bom domínio na LP. Serve também para que eles possam entender os 

conceitos das palavras, para buscar os sinais já existentes, pesquisar, criar e validar 

os sinais para cada área diferente, para repassar aos intérpretes de Libras (que 

podem ser ouvintes ou surdos), além de sinalizar durante gravações no audiovisual. 

O consultor surdo também pode acompanhar as gravações de audiovisuais para ver 

os contextos em Libras, para que outros surdos possam entender bem os vídeos, 

pois nem todo intérprete de Libras é capaz de avaliar tudo por si próprio. 

 

4.1.4 Tradução audiovisual – Legendagem para Surdos e Ensurdecidos 

 

Todos os treze sujeitos entrevistados afirmaram ter conhecimento do recurso 

de Closed Caption – CC, da televisão. Todos também responderam que o têm 

utilizado, com exceção de um sujeito (S7), que afirmou que não utiliza. Onze sujeitos 

responderam que são familiarizados com a LSE e dois responderam que não.  

Oito sujeitos afirmaram que a Closed Caption é uma forma de LSE e 

somente cinco afirmam que o sistema da TV não é a LSE (Legendagem para Surdos 

e Ensurdecidos). 

Oito entrevistados também responderam que têm conhecimento de que 

como a LSE é realizada, e os cinco restantes responderam que não conhecem. No 

entanto, S5 respondeu que tem conhecimento de como é feita a LSE, mas que não 
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é familiarizado com a LSE, bem como S9 é familiarizado com LSE, mas não tem 

conhecimento de como é feita. 

A proposta de Araújo, Vieira e Monteiro (2013) sobre LSE diz que ela deve 

seguir os mesmos padrões da LO (Legendagem para Ouvintes), com o acréscimo 

das informações adicionais, como a identificação do falante e dos efeitos sonoros. 

Sobre os efeitos sonoros, é preciso transformar os sons em palavras para que o 

surdo possa compreender a trilha sonora do filme e, assim, saber o significado 

dentro do contexto do vídeo. 

É importante para as pessoas surdas terem um recurso como LSE para que 

possam compreender melhor os momentos durante o filme, como falas e efeitos 

sonoros. Quando ficam sem LSE, ficam no prejuízo por falta de entendimento ou de 

aprendizagem, no caso de videoaulas, os surdos não irão compreender nenhum 

momento do vídeo, principalmente os sons e as falas, só perceberão as imagens e o 

visual sem diálogos, como nos filmes de Charlie Chaplin. Por isso, é importante ter 

LSE quando houver falas e outros sons, para que surdos possam compreender 

assim como ouvintes. Isso é bom para aqueles surdos que têm compreensão e boa 

leitura da Língua Portuguesa.  

 

4.1.5 Tradução e interpretação em Libras (Janela de Libras) 

 

Doze sujeitos surdos entrevistados afirmaram que conhecem vários tipos de 

janelas de Libras e um (S3) afirmou que só conhece os da propaganda política. 

As figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mostram os tipos de janela de Libras 

apresentadas aos sujeitos da pesquisa 
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Figura 2 - Tipo 1 - janela de Libras 

 

Tipo 1: Doze sujeitos afirmaram que já 
assistiram esse tipo de acessibilidade. 

Figura 3 - Tipo 2 - janela de Libras 

 

Tipo 2: Nove relataram que já viram esse. 

Figura 4 - Tipo 3 - janela de Libras 

 

Tipo 3: Cinco informaram que conhecem 
esse tipo. 

Figura 5 - Tipo 4 - janela de Libras 

 

Tipo 4: Sete conhecem essa forma. 

Figura 6 - Tipo 5 - janela de Libras 

 

Tipo 5: Sete também afirmaram conhecer 

essa forma. 

Figura 7 - Tipo 6 - janela de Libras 

 

Tipo 6: Nove sujeitos disseram que já 

assistiram esse tipo de propaganda 

eleitoral.  

Fonte: Elaboração própria 

 

A janela de Libras mais conhecida é a Tipo 1, com Tradutor/Intérprete do 

lado direito da tela e com imagem recortada inserida no próprio filme ou programa, 

fundo de janela transparente e legenda próxima a janela. 
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A respeito das perguntas feitas, para que os sujeitos escolhessem três 

alternativas que acham mais confortáveis sobre janela de Libras nas propostas 

acima, seguem as respostas por ordem de relevância, no quadro abaixo. 

 

Quadro 6 - Alternativas mais confortáveis de janela de Libras 

SUJEITO TIPOS JUSTIFICATIVA 
S1 1 “Porque o tradutor/intérprete, ao lado direito da tela, só precisa ser 

maior”. 
3 “É importante a tela, duas telas, a cor de fundo precisa combinar cor pele 

e blusa”. 
6 “Muito bom, porém precisa ser maior o tradutor/intérprete”. 

S2 - Não soube responder 
- Não soube responder 
- Não soube responder 

S3 1 “A tela transparente é diferente, intérprete do lado direito da tela”. 
4 Não conseguiu justificar com coerência. 
6 “Contraste entre cor da camisa do falante e do intérprete é bom”. 

S4 5 “Qualidade de imagem ficou melhor, principalmente para cursos à 
distância”. 

1 “Janela de Libras é a melhor”. 
2 “Ficou muito escuro. A janela atrapalha o visual”. 

S5 1 “Mas precisa ser maior a janela de Libras”. 
3 “Janela a direita fica visualmente mais confortável”. 
- - 

S6 5 “Tradução natural, mas podia ser um pouco maior”. 
2 “Lado esquerdo da tela é mais confortável se for tradutor/intérprete com 

imagem recortada e cor camisa fazendo contraste” (Camisa 
Branca/Fundo Preto) 

3 “Tamanho de tela equilibrado”. 
S7 5 “A cor do fundo não é muito forte, além do T/I está maior”. 

1 “A cor do fundo ser transparente me agrada, os olhos ficam confortáveis. 
Agora, a legenda pode ser opcional, depende do surdo”. 

2 “A cor do fundo está ok, só precisa aumentar o tamanho do T/I”. 
S8 6 “Fundamental ter janela e legenda quando assunto é política”. 

3 “Normal, que costumo ver”. 
1 “Bom, mas falta legenda quando assunto é política”. 

S9 2 “Com fundo preto me sinto confortável e nada atrapalha”. 
5 “T/I do lado direito da tela, fundo e camisa com mesma cor consigo mais 

atenção e conforto”. 
6 “T/I dentro do filme, ao lado da legenda, os dois perto, juntos, é melhor 

para minha visão”. 
S10 5 “Tamanho do T/I maior”. 

3 “Pouco confortável, pois a janela de Libras é pequena, tem duas janelas: 
uma do filme, outra do T/I, fica estranho”. 

6 “Porque tem T/I próxima da legenda e fico atenta se aparece um sinal 
novo, olho legenda”. 

S11 1 “Lado direito da tela. Fundo transparente”. 
2 “Lado esquerdo da tela, mas com T/I com imagem recortada, maior um 

pouco, fundo preto contraste camisa branca”. 
3 “Várias cores na janela”. 

S12 2 “Lado esquerdo, T/I imagem recortada, um pouco maior, contraste 
camisa e fundo é bom”. 

- - 
- - 

S13 1 “Cor transparente da janela”. 



83 

 

2 “Visual simples, separa T/I da janela do filme”. 
6 “Imagem limpa, sem poluição visual”. 

Fonte: Elaboração própria 

A janela do Tipo 1 foi a escolhida como a mais confortável pela maioria, por 

ordem de relevância e pelo fundo transparente. As três mais votadas foram, além da 

janela tipo 1, as janelas tipo 2 e 6. Essas janelas, tipos 1, 2 e 6, têm em comum o 

fato do Tradutor/Intérprete de Libras ter a imagem recortada e inserida na própria 

tela. No entanto, diferem entre si quanto à posição do Tradutor/Intérprete de Libras, 

pois, na janela tipo 2, ele se encontra à esquerda e, nas janelas tipo 1 e 6, à direita. 

As janelas Tipo 1 e 6 têm como fundo o próprio cenário, usando um fundo 

transparente na janela de Libras (Tipo 1) ou inserindo o Tradutor/Intérprete de Libras 

na própria imagem do filme, no caso uma cena de propaganda política, na janela 

Tipo 6. Na janela Tipo 2, temos o filme em uma janela com um fundo preto. Nesse 

mesmo fundo preto, encontra-se o Tradutor/Intérprete de Libras com imagem 

recortada a esquerda na tela.  

Dos seis tipos de janelas de Libras propostas, os sujeitos entrevistados 

escolheram três que acharam menos confortáveis, por ordem do mais desagradável 

para menos desagradável, seguem os resultados abaixo (Quadro 7).  

 

Quadro 7 - Respostas sobre os tipos de janela de Libras 

SUJEITO TIPOS JUSTIFICATIVA 
S1 1 “Ruim, parede transparente, janela pequena”. 

4 “Ruim porque está à esquerda, cor do fundo atrapalha, cor da blusa”. 
3 “Tela precisa aumentar”. 

S2 - Não entendeu a pergunta 
- Não entendeu a pergunta 
- Não entendeu a pergunta 

S3 2 “Intérprete lado esquerdo da tela, falta imagem maior”. 
3 “Telas pequenas, falta organizar telas”. 
- - 

S4 4 “Janela muito pequena”. 
6 “Janela sem parede ou sem fundo”. 
3 “No filme tem duas janelas uma atrás e uma na frente”. 

S5 4 “Janela do lado esquerdo e ainda com texto que atrapalha visualmente”. 
- - 
- - 

S6 4 “Fundo da tela azul, atrapalha. Janela pequena, não adequada”. 
6 “Intérprete muito pequeno, roupa muito formal atrapalha o visual”. 
1 “Janela muito pequena”. 

S7 4 “A janela é muito pequena, está inserida no programa e atrapalha a 
visualização”. 

6 “A imagem é muito chamativa e forte, é desconfortável”. 
3 “Janela de Libras ok, mas o tamanho é pequeno”. 

S8 5 “Falta legenda”. 
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4 “Imagens não estão organizadas”. 
2 “Muita informação. Muito colorido, tem legenda, diálogo e janela de 

Libras”. 
S9 4 “Muitos detalhes do filme, T/I menor. Prefiro janela do lado direito da 

tela”. 
- - 
- - 

S10 4 “Janela de Libras muito pequena”. 
1 “Janela de Libras pequena”. 
- - 

S11 6 “Bom, pois tem imagem recortada”. 
5 “Camisa branca, fundo da tela branco”. 
4 “Janela no lado esquerdo, atrapalha a propaganda ‘Hoje em dia’”. 

S12 4 “Imagem atrapalha janela de Libras” 
5 “T/I com legenda do lado direito, eu prefiro do lado esquerdo da tela”. 
6 “Legenda é boa, do lado do T/I, Imagem recortada do T/I também é bom, 

mas é ruim T/I do lado direito da tela”.  
S13 4 “Poluição visual”. 

3 “Muitas cores na janela do filme, na janela de Libras, fundo da tela”. 
5 “Fundo e camisa igual, legenda cortada, janela do lado direito da tela”. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A janela tipo 4 foi a mais escolhida como menos confortável, por ordem do 

mais para o menos desagradável, pelos motivos de se apresentar pequena, com 

fundo azul e localizar-se à esquerda da tela. Além da janela tipo 4, as janelas tipos 3 

e 5 são as mais votadas como desagradáveis. As janelas tipo 3 e 4 usam a janela de 

Libras pequena. Na janela tipo 3, são duas janelas: uma para o filme (que no caso é 

uma aula de telecurso) e outra para o Tradutor/Intérprete de Libras, ambas em um 

fundo de cor marrom. Visualmente essa disposição das janelas não agradou a 

maioria dos sujeitos envolvidos, além das janelas se encontrarem à direita da tela. A 

janela tipo 4, que está à esquerda da tela, é pequena, não fica no canto inferior da 

tela, mas quase centralizada. Os sujeitos afirmam não gostar deste tipo de janela 

pela poluição visual que causa desconforto. A janela tipo 5 tem o Tradutor/Intérprete 

de Libras com imagem recortada inserido no próprio filme, posicionado à direita, 

porém a camisa do Tradutor/Intérprete de Libras tem a mesma cor do fundo da tela 

(branca), o que causa desconforto visual, segundo os sujeitos. 

Melo (2015) descreveu as percepções de um grupo de surdos sobre 

acessibilidade no cinema, segundo ela, “um tipo de legenda que pode interessar o 

público surdo é a legenda visual ou a janela de Libras” (p. 50); “[...] os alunos surdos 

tem maior preferência às janelas com plano de fundo [...]” (p. 59). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em sua norma 

15.290/2005, das diretrizes para a janela de Libras, afirma que a janela é  
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Espaço delimitado no vídeo onde as informações veiculadas na 
língua portuguesa são interpretadas através de LIBRAS. (p. 7).  
a) Os contrastes devem ser nítidos, quer em cores, quer em preto e 
branco; b) deve haver contraste entre o pano de fundo e os 
elementos do intérprete; c) o foco deve abranger toda a 
movimentação e gesticulação do intérprete; d) a iluminação 
adequada deve evitar o aparecimento de sombras nos olhos e/ou 
seu ofuscamento (p. 13). 
 

Segundo Brito (2012), o audiovisual bilíngue, ou multilíngue, não é mais uma 

barreira na interação com a sociedade, mas sim uma janela de Libras que serve 

para aprendizagem, compreensão e interação linguístico-cultural por parte dos 

surdos com o mundo dos ouvintes, possibilitando um espaço para a prática das 

línguas de sinais, reafirmando, ainda, que surdos têm perfis distintos como fatores 

físico-biológicos e linguístico-culturais. 

Como já foi citado anteriormente, não existe um único tipo de surdo que 

escolhe um único recurso de acessibilidade audiovisual, como legenda e janela de 

Libras, pois há uma parte de surdos que adquiriram a Libras como língua materna. 

Como Brito (2012) afirmou, os perfis surdos são diferentes. Por isso, teremos de 

garantir janela de Libras para surdos com a experiência visual e a compreensão do 

mundo através dos olhos. O surdo não precisa escutar para compreender, pois tem 

a visão, para que possa entender o mundo do audiovisual. 

 

4.1.6 Consumo da Tradução audiovisual acessível 

 

Oito sujeitos afirmaram que faz parte do seu cotidiano assistir a vídeos com 

LSE e Tradução/Interpretação (TI) em Libras. Três responderam que assistem 

apenas com T/I em Libras e outros dois afirmaram apenas com LSE. Quando 

perguntado em que momento, três afirmaram que assistem nas horas de lazer, 

quatro assistem apenas no trabalho, três relataram assistir com finalidade de estudo 

e seis afirmaram que assistem com todos os recursos de acessibilidade. 

Observações: S3 usa LSE no trabalho. S4 faz uso apenas de LSE no lazer. 

S6 comentou que assiste a filmes só com legenda, mas videoaulas e programas 

eleitorais com tradução/interpretação em Libras. S7 afirma que para lazer só usa 

LSE, mas no trabalho e estudo utiliza LSE e T/I Libras. S10 ressalta que usa LSE no 

lazer e, no estudo, T/I Libras. S13 prefere, em filmes, somente LSE assim como S6.  
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Parte da comunidade surda tem interesse e preferência pelo uso da língua 

de sinais no audiovisual com janela de Libras, pois as legendas textuais não são 

acessíveis para surdos não alfabetizados na língua oral (KURZ; MIKULASEK, 2004). 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, as 

pessoas com deficiência: 

 

[...] tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhes 
garantido o acesso: [...] II – a programas de televisão, cinema, teatro 
e outras atividades culturais e desportivas em formato acessível 
(BRASIL, Lei nº 13.146, capítulo IX). 
 

Dessa forma, observamos que, atualmente, com as contribuições das 

políticas públicas que versam sobre a acessibilidade, é comum ao usuário surdo 

assistir a vídeos com a janela de Libras, na qual ocorre a atuação do tradutor e 

intérprete de Libras, que traduz de uma língua oral para a língua de sinais, ou seja, 

da língua portuguesa para a Libras, ou um sinalizante, surdo ou ouvinte, que 

apresenta o conteúdo do vídeo em Libras e sua sinalização é traduzida para a língua 

oral (Figura 8). Porém, ressaltamos que, em sua maioria, os meios de comunicação 

audiovisuais tradicionais como a televisão, não demonstram preocupação em tornar 

o conteúdo acessível a surdos, considerando que a Língua de Sinais é a língua de 

opção dessa minoria linguística. 

 

Figura 8 - TILS na janela de Libras e Apresentadora sinalizante em Libras 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Kurz e Mikulasek (2004) afirmam que a maior parte de surdos tem interesse 

no uso da língua de sinais no audiovisual, pois é uma língua natural, como Libras 

para surdos brasileiros que a adquiriram está na infância. É uma experiência visual e 

dá maior possibilidade de compreensão, por isso é fundamental garantir a Janela de 

Libras e/ou TI no audiovisual para surdos terem essa percepção. 

 

4.2 Surdos e recursos audiovisuais acessíveis: um olhar sintético 

 

A maior parte dos participantes surdos nasceu e mora no Rio Grande do 

Norte, parte deles é fluente em Libras e tem bom conhecimento da LP. Por isso, 

esses participantes podem ajudar muito em nossa pesquisa na área de audiovisual 

acessível para surdos. 

Fizemos as perguntas sobre acessibilidade no audiovisual, pois a 

importância do audiovisual acessível para surdos consiste em garantir a 

comunicação e a experiência visual. Como têm bom conhecimento da LP e fluência 

em Libras, preferem ter dois recursos acessíveis, a LSE e janela de Libras.  

Vale lembrar que surdos têm histórico, identidade surda, fatores da vida. Os 

perfis são diferentes, como Brito (2012) afirmou sobre os fatores físico-biológicos e 

linguístico-culturais, pois um surdo pode nascer ouvinte e ficar surdo depois, durante 

infância ou até adulto. Assim como um ensurdecido, que começa a adquirir a Libras 

ou não, pode preferir apenas LSE no audiovisual, há surdos de nascença, que 

adquiram Libras como língua materna, mais cedo ou mais tarde vão querer assistir 

com janela de Libras. Também existe parte da comunidade surda que é fluente em 

Libras e tem boa leitura e compreensão da língua portuguesa, podendo escolher 

dois recursos acessíveis em momentos diferentes, por exemplo, surdos escolhem 

janela de Libras para assistir a videoaula, documentário, e preferem a LSE nos 

filmes.  

Como percebemos, a maioria dos sujeitos já assistiu a videoaulas com 

janela de Libras ou professor sinalizando, alguns com LSE. Sobre os filmes-

documentários, a maioria assiste com a LSE, pois são poucos os documentários que 

trazem dois recursos de audiovisual acessíveis diferentes para surdos, como LSE e 

janela de Libras, a maioria só vem com legendas do tipo LSO – Legendagem para 

Ouvintes. Isso pode influenciar os surdos a não terem interesse em assistir a 

documentários por falta recursos acessíveis completos como janela de Libras e LSE.  
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No que se refere ao consultor surdo, é extremamente importante que ele 

acompanhe o intérprete de Libras, que pode ser ouvinte ou surdo, durante as 

gravações de vídeo. A maioria dos sujeitos entrevistados não reconhece o papel de 

consultor surdo, pois ainda é minoritário o uso desse profissional nos eventos como 

teatro e gravações de vídeo para divulgação. Além disso, há poucas publicações de 

artigos e pesquisas sobre consultor surdo, ou seja, consultor de Libras. 

No entanto, alguns sujeitos perceberam que o papel de consultor surdo é 

para corrigir, avaliar, orientar, verificar os sinais e utilizar os glossários, mas não 

reconheceram exatamente como é o trabalho de consultoria surda. Existe um sujeito 

que inclusive já foi bolsista e acompanhou a intérprete de Libras nas gravações de 

vídeo para identificar alguns possíveis erros e/ou melhorar o contexto do uso da 

língua de sinais, mas, mesmo assim, não reconheceu sua função de consultora 

surda. Por isso, é importante publicar e explicar como é o trabalho de consultoria 

surda no audiovisual, e que esse trabalho também pode servir para outras áreas 

específicas.  

Os sujeitos assistem vídeos, TV, filmes, documentários etc., com Closed 

Caption e LSE, mas alguns não reconheceram qual a diferença entre os dois 

recursos. Por isso, a relação entre LSE e CC não fica clara para os surdos, pois nem 

todos entendem como é o trabalho de cada um, visto que só legendistas e 

profissionais de audiovisual têm esse conhecimento. 

Nas questões sobre os seis tipos diferentes de janelas de Libras (Quadro 8), 

com tamanhos, posições, fundos e cores, foi perguntado se os sujeitos já assistiram 

alguns tipos como esses, com até três escolhas para cada um. Então, resultou 

quatro telas (1, 2, 4 e 5) como sendo apontadas pela maioria como confortável (telas 

1, 2 e 5) e outro desagradável (tela 4), excluímos as telas 3 e 6, pois os números de 

respostas não alcançaram relevância.  
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Quadro 8 – Tipos diferentes de janelas de Libras 

Tela 1 

 

Tela 2 

 

Tela 4 

 

Tela 5 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Percebemos que a tela 1, que tem janela de Libras ao lado direito, fica boa 

com fundo transparente que agrada a visão, bem como a organização de banner de 

TV, que é a faixa que mostra o nome de pessoa, partido, e-mail, data, site e 

telefone. Juntos, janela de Libras e banner, são bem confortáveis para surdos, mas 

não podemos esquecer a LSE que também precisa ficar na posição correta, sem 

atrapalhar a janela de Libras e o banner.  

Em relação à tela 2, que é parecida com a do documentário usado em nossa 

pesquisa atual, mas com intérprete de Libras ao lado direito e com fundo amarelo, 

os tamanhos são corretos, seguindo as normas da ABNT. Tem fundo preto que é 

mais confortável, de acordo com os entrevistados, bem como a cor de camisa da 

intérprete de Libras é branca. Assim, a visualização de duas telas, vídeo e intérprete, 

é muito boa e agradável para surdos e ainda tem espaço livre em baixo para incluir a 

LSE.  
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Os sujeitos relataram que a tela 4 possui “poluição visual”. Observamos que 

a janela de Libras é muito pequena e que também fica atrás do banner, o que pode 

atrapalhar a visão das mãos do intérprete de Libras e, assim, pode prejudicar o 

entendimento durante programa de TV. Também fica ao lado esquerdo, o que não 

segue às normas da ABNT. Além do tamanho, a cor de camisa do intérprete é 

correta, mas a cor de fundo não ficou legal. 

A tela 5 é muito boa, por ter bom tamanho de janela e legendas com fundo 

preto em separado, sem atrapalhar intérprete. No entanto, o intérprete de Libras 

precisava ser um pouco maior, de acordo com as opiniões dos sujeitos. O fundo da 

janela de Libras é transparente e isso pode atrapalhar um pouco a visualização da 

língua de sinais pelo motivo da cor da camisa do intérprete e a do fundo ser a 

mesma, ou seja, branca. Porém, a cor de fundo é muito leve, o que faz com que o 

surdo possa assistir tranquilo com a janela de Libras e com a tela organizada.  

Alguns sujeitos relataram as dificuldades de identificação das falas de 

personagens durante programa de TV, quando há mais de duas pessoas falando. 

Porém, o estudo de Anjos (2017) já explica de que forma o trabalho de intérprete de 

Libras no audiovisual precisa ser feito para se posicionar e para identificar a fala de 

cada um dos personagens. 

O maior desafio de acessibilidade desse formato é que as informações 

transmitidas por meio desse meio dependem totalmente do áudio ou da visão para 

transmitir a mensagem. Uma pessoa surda não conseguirá absorver as informações 

veiculadas por meio do som. Dessa forma, os recursos audiovisuais acessíveis como 

a Legendagem e a Janela de Libras são imprescindíveis para que os surdos tenham 

acesso às informações advindas de mídias audiovisuais. Na análise da sondagem 

inicial observamos que essa afirmativa se configura como um imperativo real no 

cotidiano de uma pessoa surda. Incluir legendas e janelas de Libras em 

comunicações de vídeo e multimídia aumenta a acessibilidade para diversos 

usuários, especialmente sujeitos surdos. 
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5 SURDOS EM CENA: DISCUTINDO PARÂMETROS E CONSULTORIA NA 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

Os grupos focais (GF), desde o final do século passado, passaram a ser 

desenvolvidos de modo sistemático como técnica de pesquisa nas ciências sociais 

em geral (GATTI, 2005). Por se tratar de uma técnica que permite às pessoas 

envolvidas expressarem o que pensam, possibilitou ao pesquisador capturar formas 

de linguagem, expressões e tipos de comentários, a partir das interações do grupo, 

que enriqueceram sobremaneira a pesquisa. 

Dessa forma, a categoria de análise Parâmetros e consultoria na produção 

audiovisual foi organizado a partir de dois instrumentos de coleta de dados: O GF e 

o questionário final. O GF foi utilizado para coletar informações sobre a LSE e a 

Janela de Libras utilizadas no documentário “No mato das Mangabeiras”, levando os 

participantes a refletir e expor suas ideias acerca dos recursos de acessibilidade 

comunicacional apresentados. 

 

5.1 Cena 1: Grupo focal – discutindo recursos de acessibilidade 

comunicacional para surdos 

 

De acordo com Minayo (2006, p. 269), os grupos focais “precisam ser 

planejados, pois visam obter informações, aprofundando a interação entre os 

participantes, seja para gerar consenso, seja para explicitar divergências”. Além 

disso, alguns critérios precisam ser seguidos, para que obtivéssemos êxito. De 

acordo com Gatti (2005), o GF deve ser composto pelo moderador, que é o condutor 

do debate, um ou dois observadores para o registro de pontos relevantes que 

podem acontecer durante os encontros e, ter entre 6 (seis) a 12 (doze) participantes. 

A duração de cada encontro não deve ultrapassar três horas, com um mínimo de 

uma hora e meia para cada sessão. 

O local de realização dos debates deve favorecer a interação entre os 

participantes. Pode-se optar por cadeiras avulsas, organizadas em círculo ou em 

volta de uma mesa (mais indicado, pois proporciona maior conforto aos 

participantes) (GATTI, 2005). 
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Para esta pesquisa, o pesquisador exerceu a função de moderador, a 

coorientadora foi a observadora, contamos com 13 participantes, cada sessão 

aconteceu no intervalo de uma hora e meia a três horas, e o local foi na sala de aula 

do Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação da UFRN, por ser um local 

arejado, sem interferências externas. 

A disposição das cadeiras foi em um semicírculo (meia-lua ou “U”), conforme 

registramos abaixo (Figura 9): 

 

Figura 9 – Grupo focal 

 
                            Fonte: Elaboração própria 

 

O mediador procurou focalizar na compreensão que os/as usuários (as) 

surdos (as) tiveram sobre a LSE e a janela de Libras que foram incorporadas ao 

documentário “No mato das mangabeiras”, considerando a dimensão observar – 

pensar – sentir – falar para que pudesse emergir nas discussões ideias, opiniões, 

modo de ver e perceber, processados no coletivo, mostrando influências recíprocas, 

acordos e desacordos (GATTI, 2005). 

Dar voz a usuários surdos possibilitou o registro das percepções destes 

sujeitos sobre os recursos de acessibilidade comunicacional e a chance de 

compreender, através de seus diálogos sinalizados, a importância de que produções 

audiovisuais sejam acessíveis a todos os públicos. 
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5.1.1 Documentário legendado 

 

No primeiro encontro de grupo focal ocorreu a exibição do 

videodocumentário. Esse encontro ocorreu no dia 13 de abril de 2019. Apenas dez 

sujeitos, dos treze participantes compareceram a primeira sessão do GF. O 

videodocumentário tinha apenas como recurso de acessibilidade a LSE. 

Após exibição do videodocumentário com legenda, fizemos algumas 

perguntas para os participantes com o intuito de provocar a discussão entre os 

participantes: “Por que vocês acham que é importante a legenda? Para quê ter 

legenda? O que concordam e não concordam em relação da legenda? Quais as 

sugestões para melhoria? Fiquem à vontade para responderem e discutirem”. 

Todas as sessões foram gravadas e traduzidas da Libras para a Língua 

Portuguesa. Nesse processo identificamos seis categorias de análise: i) relação 

língua portuguesa e legendagem; ii) as dificuldades de compreensão de leitura de 

legenda; iii) legenda descritiva; iv) as cores da legendagem; v) as posições de 

legenda na tela; e vi) os diálogos e efeitos sonoros na legendagem. 

 

5.1.1.1 Relação língua portuguesa e legendagem 

 

A Legenda para Surdos e Ensurdecidos inserida no videodocumentário “No 

Mato das Mangabeiras” foi construída do texto de partida em português. As falas 

foram transcritas para o português escrito. Após essa inserção o Tradutor Intérprete 

de Libras traduz do áudio de língua portuguesa para a língua de sinais, como se 

retratasse a fala em uma estrutura visual-gestual.  

Para o sujeito surdo, a LSE é essencial para a compreensão do contexto, 

primeiro pela possibilidade de acesso à língua portuguesa, e, segundo, pela 

ampliação de seu vocabulário, o que lhe proporcionará a interação com variados 

textos escritos. É o que observamos nos depoimentos de S1 e S2. 

 
S1: “A legenda me ajudou a entender o contexto. Se não tiver a legenda o 
filme fica sem sentido. Se isso acontecesse, observaria apenas a 
animação e a ação das cenas. Mas com a legenda é possível entender o 
contexto das falas da língua oral. No documentário tem as explicações 
através de falas na língua oral e a legenda faz essa contextualização”. 
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S2: “Eu gostei da legenda (frases) porque é possível aprender o português 
que é a língua própria dos ouvintes. Como também, gostei porque entendi 
bem o contexto e as palavras perfeitas do português.” 
 

Os sujeitos afirmaram que gostaram de assistir um filme com legenda, pois 

conseguiram entender os contextos, informaram que se não houvesse legenda não 

iriam entender nenhum, só vão ficar vendo ações das cenas, também aproveitaram 

para aprender com as frases de português na legendagem.  

A legendagem é fundamental para as pessoas que não escutam, ou seja, os 

deficientes auditivos e ensurdecidos para que possam assistir ao audiovisual sem 

perder informações na tela, pois as pessoas que ficaram surdas durante a idade 

adulta, são ensurdecidas, mas não significa que todas elas vão adquirir a segunda 

língua como Libras para ouvintes, pois cada um decidirá se adquire ou não a língua 

de sinais. Para as pessoas surdas (as que ficaram surdas na infância, ou adultas 

que já nasceram surdas), a maioria já adquire a primeira língua com Libras para 

surdos, mas elas terão de aprender a Língua Portuguesa como a segunda língua, 

segundo a Lei de Libras 10.436, único parágrafo, “A Língua Brasileira de Sinais - 

Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.”. Por isso é 

necessário garantir acessibilidade no audiovisual como legendagem quando não 

houver janela de Libras ou sinalizante, também é preciso acompanhar os efeitos 

sonoros (que mostra os ruídos e as músicas no fundo de vídeo) para pessoas 

surdas ficarem cientes de que no vídeo não há somente só falas, mas sons também. 

Para S6 a legenda não é só importante para o aprendizado da língua 

portuguesa ou para que todos os recursos acessíveis fiquem disponíveis, mas para 

atender ao usuário surdo que não é proficiente na língua de sinais: 

 
“Sei que a maioria não gosta de Português e prefere ver com a janela de 
Libras, por exemplo, aqui nós somos fluentes em Libras, mas imagina os 
outros surdos que não são fluentes?” (S6). 
 

Porém, ainda para S6, 

 
“Simples, no documentário, eu não sei como escolher, por exemplo, na 
política eu acho importante colocar os dois: a legenda e a janela de Libras, 
porque aprendemos algumas palavras e, também às vezes o intérprete de 
Libras tem péssima qualidade, nesta situação eu olho para legenda por 
isso eu acho importante os dois para nos ajudar a entender o enunciado”. 
 

Já para S11, nas campanhas políticas sua atenção se volta totalmente à 

janela de Libras, mas para assistir filmes ou novelas recorre a legenda: 

 



95 

 

S11: “Por exemplo, na área política eu não conheço algumas palavras por 
isso sempre eu vejo os dois: a legenda e a Libras, mas o problema é que 
quando tem uma palavra que eu não conheço, volto minha atenção para a 
Libras. Então prefiro esquecer a legenda e assistir apenas com o recurso 
da janela de Libras por ter a clareza na explicação. Mas devido ao meu 
costume, às vezes, eu assisto a filmes, novelas ou qualquer outro vídeo 
com a legenda”. 
 

A inserção das legendas são fundamentais para tornar mais eficazes a 

leitura e compreensão dos espectadores surdos sem perder informações. Dessa 

forma, tanto em campanhas políticas como em videodocumentários ou videoaulas 

os recursos de acessibilidade como a janela de Libras e a legendagem devem estar 

presentes. 

Segundo o autor D’ydewalle, et al. (1987), a legendagem é a redução do 

texto para que o espectador surdo tenha mais tempo de ler as legendas e observar 

as imagens, pois o tempo da legenda é maior do que o da escuta, se a legenda for 

rápida, os espectadores não vão conseguir entender as legendas e perderão a 

visualização das imagens. E para garantir a harmonização entre produto audiovisual, 

legenda e áudio é necessário seguir os parâmetros técnicos e linguísticos da 

legendagem (CHAVES, 2012). 

 

5.1.1.2 As dificuldades de compreensão de leitura de legenda 

 

Conforme foi discutido no capítulo teórico, as legendas seguem parâmetros 

importantes para que sejam efetivas para o usuário surdo. A respeito disso, Díaz-

Cintas (2010) pontua em seu artigo que as legendas devem estar sincronizadas com 

a imagem e com o diálogo da cena em questão e não podem possuir mais do que 

duas linhas, dispostas horizontalmente na parte inferior da tela. Para Araújo e Vieira 

(2017), o tempo gasto na leitura das legendas fixações para surdos leiam é mais 

devagar do que os ouvintes, independentemente da velocidade (145 ou 180ppm) da 

legenda, quando mal segmentadas, os surdos voltam a diminuir o número de 

fixações. 

Para os sujeitos participantes desta pesquisa as legendas são importantes, 

mas muitos surdos não gostam de ler. Muitas vezes, preferem assistir a um filme 

somente com imagens, sem legenda, conforme coloca S3 e S8: 
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S3: “A gente discutiu e fiquei pensando que tem um problema, pois a 
maioria dos surdos não gostam de ler a legenda porque não conhecem 
algumas palavras por isso preferem ter a janela de Libras, pois é mais 
prazeroso, como o S8 já falou sobre isso”. 
S8: “Desculpa, é minha opinião. Porque eu assistindo um filme com minha 
namorada eu pergunto se ela prefere ver as imagens ou os nomes, ela me 
disse que prefere ver só as imagens, o colorido das coisas. Dessa forma, 
as pessoas podem ver de forma separada conforme sua preferência. Eu te 
pergunto: você gosta de imagem ou da legenda? Se você gosta de ver a 
legenda, eu gosto de ver a imagem, desculpa, é minha opinião”. 
 

No momento, um sujeito (S8) explicou que a namorada dele (não 

participante dessa pesquisa) prefere assistir às imagens do filme do que com 

legenda. 

Como há história na educação de surdos aqui no Brasil, até hoje são 

minorias escolas bilíngues para surdos, são pouquíssimos professores que 

utilizaram o método adaptado para ensinar melhor a língua portuguesa para surdos, 

por isso alguns surdos têm dificuldades de compreensão do português, mesmo a 

legendagem sendo um recurso de acessibilidade para surdos no audiovisual. Há 

surdos que têm domínios em língua portuguesa como segunda língua que possam 

assistir tranquilamente, como temos os participantes da nossa pesquisa, um afirmou 

que tem pouca compreensão da língua portuguesa e doze que possuem um bom 

conhecimento e compreensão de Português. 

As escolas regulares têm alguma dificuldade do processo de 

integração/inclusão, também na implantação para alunos surdos. São poucas 

escolas que conseguem ter inclusão em classes regulares, pois os demais alunos 

surdos ficaram "perdidos" nas salas de aula por falta acessibilidade. Segundo Skliar 

(1996, p.03), é importante refletir que: "A escola regular segue pela lei, avaliações e 

salas de aula disponíveis, mas há alunos com necessidades especiais que estão 

esperando uma garantia prática de integração.". Por isso, o assunto de educação de 

surdos é discutido até hoje, há diferentes práticas pedagógicas que envolvem os 

alunos surdos, que apresentam diversas de limitações na educação, como não 

sendo capazes de desenvolver a leitura e a escrita na língua portuguesa, nem terem 

o domínio os conteúdos acadêmicos (Lacerda, 1989). Como hoje as escolas 

regulares são feitas para alunos ouvintes, o que devia ter interação da Língua 

Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa nas escolas para aluno surdo 

desenvolver e ser autônomo (QUADROS, 2006). 
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Segundo S2, a legenda é importante, principalmente em videoaulas e 

videodocumentários, porque 

 
S2: “[...] se não tiver o conhecimento de alguma coisa ou palavra, é 
possível parar, pesquisar e voltar a assistir o vídeo, porque outro filme dá 
para fazer isso. Mas aí é outra coisa”. 
 

Ficou claro no grupo focal a importância, também, dos surdos conhecerem 

as regras da legendagem, pois para S6 o formato itálico da legenda lhe trouxe 

algumas dúvidas, que S7 e S13 tentaram lhe explicar: 

 
S6: “No momento que apareceu a legenda itálica eu fiquei confusa, pois 
não sabia distinguir quem era o falante se era a pessoa da frente ou de 
trás”. 
S7: “A legenda itálica significa que a pessoa que está falando está atrás e, 
a da frente está calada. Se, a pessoa da frente falar a legenda volta ao seu 
formato normal.”. 
S13: “É porque se a mulher estiver na parte da frente, a legenda é normal, 
se não tiver legenda significa que a pessoa está andando e, se a pessoa 
estiver atrás, a legenda fica itálica”. 
 

De acordo com Araújo e Nascimento (2011, p. 06 e 07), os parâmetros 

principais da legendagem são: 

 
[...] 1) a cor deve ser amarela em um fundo transparente; 2) a 
identificação de falantes e os efeitos sonoros devem aparecer entre 
colchetes; 3) a voz filtrada (voz fora da tela, vinda da televisão, 
telefone ou rádio, por exemplo) deve estar em itálico; e 4) a 
linguagem utilizada deve ser o português formal. 
 

Se o usuário surdo conhece esses parâmetros sua atenção não é desviada 

e ele conseguirá concentrar-se para a legenda e ter uma melhor compreensão do 

conteúdo transmitido. 

 

5.1.1.3 Legenda descritiva 

 

A LSE ou legenda descritiva, como os sujeitos surdos participantes da 

pesquisa a chamam, tem a função de indicar, em palavras, todas as informações 

sonoras do filme, desde os diálogos entre os personagens, até sons do ambiente, 

efeitos sonoros e música. Diferentemente do Closed Caption que, também, é um 

formato específico de legenda descritiva para televisão, a LSE é sincronizada com 

os tempos de fala e acontecimentos das imagens e ações que estão ocorrendo. 
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No videodocumentário “No mato das mangabeiras” algumas informações 

sonoras não foram descritas, como pontuou S6 e S3: 

 
S6: “É! Faltou uma legenda descritiva, por exemplo, legenda separada 
conforme cada falante da língua oral. Outro exemplo, na música não teve 
nenhuma descrição. Aí ficou algo [pausa]. É uma música cantada ou só 
instrumental? Falta uma legenda descritiva”. 
S3: “Falta muita coisa. Por exemplo, o cachorro latindo ‘au, au, au!’ isso 
também precisa ser mostrado”. 
 

Para que seja um recurso de acessibilidade ao usuário surdo, a LSE é uma 

tradução semelhante a legenda para ouvintes, porém que “[...] traduz em texto 

escrito os efeitos sonoros e identifica os falantes com o intuito de que surdos e 

ensurdecidos possam construir a narrativa do produto audiovisual através dos 

elementos sonoros e da distinção dos falantes” (CHAVES, 2012, p. 32). 

Por ser um videodocumentário que teve a consultoria surda, esse detalhe 

era para ter sido revisto. O consultor surdo deve, além de ser proficiente na língua 

de sinais, compreender dos parâmetros tanto para a LSE quanto da janela de Libras, 

recursos de acessibilidade comunicacional imprescindíveis para surdos. A 

compreensão dos processos que envolvem esses recursos e sua recepção por parte 

da comunidade surda é um trabalho importante do consultor surdo. 

Nesse sentido, o papel do consultor surdo vai além de um trabalho técnico 

de revisão ou de criação de sinais, ele tem um papel social de fomentar a 

compreensão dos surdos, ser consumidor de produtos audiovisuais acessíveis, 

permitindo que esse sujeito possa se apropriar das informações e conteúdos 

disponíveis nos produtos audiovisuais. 

O grupo focal pontuou, também, as questões das informações sonoras 

musicais e de gênero como acompanhamos o diálogo abaixo: 

 
S1: “[...] às vezes as músicas são apenas com melodias sem voz, não dá 
para colocar a legenda”. 
S6: “Mas se a música for apenas com melodia coloca-se o símbolo. Mas a 
maioria das músicas é cantada oralmente”.   
S1: “Eu sei que tem música com melodia”. 
S6: “Mas se é com melodia ou cantada oralmente precisa ser informado 
através da legenda”. 
S2: “Estou curiosa e vou perguntar se vocês já tiveram uma experiência 
igual a minha, pois na época da escola eu me lembro que ao assistir um 
filme perguntei a uma pessoa ouvinte sobre os sons ‘ai, ai’ e qual seu 
significado e, eles me disseram que era o som. Mas na legenda não tinha 
o registro desse som e, isso é necessário”. 
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S1: “E, também, não tem a diferenciação de homem e mulher só mostra as 
pessoas andando e a legenda. O telespectador ouvinte sabe diferenciar 
através do som da voz”. 
S11: “Precisa só colocar o nome antes da fala para sabermos se é homem 
ou mulher. Esse é o único problema: o nome”. 
 

Em algum momento um sujeito (S6) sentiu a falta os tipos de legenda 

descritiva para mostrar mais detalhes dos tipos de efeitos sonoros, por exemplo o 

instrumental ou música cantada no momento dessa cena e também queria detalhar 

como latido “au, au, au!”. 

A legenda descritiva é um recurso audiovisual acessível para pessoas 

surdas, essa função é indicar as palavras, informações de efeitos sonoros como 

sons do ambiente e música do filme, até diálogos entre os personagens. O termo 

"legenda descritiva" foi utilizado, não está inserido na literatura de Tradução 

Audiovisual ou Legendagem, mas o termo estabelecido é o mesmo utilizado o 

trabalho de "Legendagem para Surdos e Ensurdecidos" ou LSE. Esse recurso ajuda 

muito os surdos a “ouvir” melhor no filme sem perder algumas informações. Pois 

quando não houver esse recurso descritivo, irão assistir só aos diálogos de 

personagens sem saber se há alguns sons ou música no filme. Já que precisa de 

maior atenção ao tipo de som ou à música na legenda, por exemplo, aparece um 

ícone de instrumental, mas não se sabe qual é o tipo de música como piano, canto, 

violão e entre outros tipos. Por isso gostaria de que fosse mais esclarecido o que 

realmente há nesse som/música saído na tela. 

As legendas descritivas em língua portuguesa que traduzem as falas, 

também os sons dos programas, como o exemplo do latido de cachorro, buzina, 

campainha, choro de bebê e entre outros tipos de sons mesmo quando não 

apareçam em cena. A Legendagem para Surdos e Ensurdecidos deve ser de cor 

amarela ou branca; identificação de falante e de efeito sonoro por meio de colchetes 

e a voz em “off” (algum som vindo que não aparece na tela) deve estar em itálico 

(ARAÚJO, 2008). 

 

5.1.1.4 As cores da legendagem 

 

No documentário em análise, a LSE é exibida na cor amarela e foi introduzida 

ao documentário com a ajuda de um software, o Subtitle Workshop (SW) 6.0b (SW), 
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que por ser um software livre, é muito usado por legendistas, pois permite a 

marcação do início e o final de cada legenda (tempo do vídeo), a tradução e a 

versão prévia do vídeo legendado. 

De acordo com S1, em sua concepção, o uso da cor amarela nas legendas se 

dá  

 
S1: “[...] não só por causa dos surdos, mas também, por causa dos 
surdocegos e pessoas com baixa visão. Porque a cor branca algumas 
pessoas ficam confusas e a cor amarela ajuda a unificar através de uma 
cor padrão para que todos possam ler: surdos, surdocegos, de baixa visão 
ou ouvintes. Não combinam cores do tipo ‘neon’. Se colocar a legenda com 
a cor azul, você vai ficar aguentando e pode sentir incômodo na visão e até 
dores. A cor branca combina com informação simples. Mas se for um 
discurso explicativo e longo a cor amarela é mais confortável para que o 
surdo possa refletir e ter um visual melhor. Essa é a minha opinião. 
Sempre o amarelo é melhor”. 
 

Porém, para S10 tanto a legenda de cor amarela com a borda preta é boa 

quanto a de cor branca: “A minha opinião é bom os dois: a legenda de cor amarela 

com a borda preta” (S10). O que gera discordância com S1 que sinaliza que: “Se 

está assim com a cor amarela imagine com a cor branca, será pior” (S1). 

De acordo com Araújo e Nascimento (2011, p. 6-7), 

 
As sugestões concernentes ao formato, convenções e pontuações 
são: 1) a cor deve ser amarela em um fundo transparente; 2) a 
identificação de falantes e os efeitos sonoros devem aparecer entre 
colchetes; 3) a voz filtrada (voz fora da tela, vinda da televisão, 
telefone ou rádio, por exemplo) deve estar em itálico; e 4) a 
linguagem utilizada deve ser o português formal. 
 

Observamos então, que o sujeito (S1) afirmou que gosta muito de assistir 

legendas amarelas e ainda reafirma que essa cor que é melhor para surdocegos 

também, no caso, a legenda branca pode combinar com informações simples, por 

exemplo, pois explicou que se for de cor branca a legendagem irá atrapalhar muito o 

entendimento. O S10 também gostou da legenda amarela com borda preta. 

A cor de legenda que a maioria prefere é a amarela, pois não atrapalha as 

letras com fundo branco, por exemplo, pessoa com camisa branca, céu, objetos 

brancos e outros elementos que tenham a cor branca, por isso, preferem amarelo, 

mas que esta também tenha bordas pretas nas letras quando não houver uma tarja, 

para ler melhor ainda, sem algum atrapalho quando aparecer o fundo amarelo. 

Como Araújo (2008) afirma, as cores de legenda normalmente são brancas e 

amarelas. 
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5.1.1.5 As posições da LSE na tela 

 

A LSE é centralizada, composta por duas linhas, porém, algumas vezes, é 

exibida em três linhas ou mais. O que para D'Ydewalle et al. (1987), não é 

adequado, porque com mais de duas linhas a legendagem pode prejudicar o 

movimento de deflexão, não permitindo que o espectador tenha tempo de 

harmonizar imagens e legenda, as quais também trazem a tradução do áudio e a 

identificação do falante e assim assistir confortavelmente a uma produção 

audiovisual. 

No documentário a posição da legenda varia estando na parte inferior 

centralizada e, às vezes, na parte superior quando aparecer algum crédito na tela. 

Para o sujeito S2, essa situação é comum, mas não é confortável: 

 
“Já aconteceu comigo e não gostei, pois a legenda ficava mudando de 
lugar, por exemplo, em determinados momentos a legenda era colocada 
na parte superior do vídeo, depois mudava para a parte inferior do vídeo. 
Eu não gosto disso. Eu gosto da legenda fixa no mesmo lugar”. (S2). 
 

O sujeito S6 concorda com o argumento de S2 e complementa que: 

 

“Com a tela dividida vamos ficar com os olhos ‘divididos’ para acompanhar 
a imagem e a legenda. Eu sei que alguns surdos preferem ver só a 
imagem e outros surdos preferem só acompanhar a legenda. Mas fica com 
a atenção ‘dividida’”. 
 

Um sujeito (S2) não compreende as mudanças de posição de legenda, em 

algum momento a legenda era colocada na parte superior e depois na parte inferior 

do vídeo, e S6 explica que fica dividido entre acompanhar a legenda e a imagem. 

Alguns participantes reclamaram pela mudança  da  posição da legenda para 

as partes inferior e superior, o motivo é que os surdos costumam assistir com ela em 

um lugar fixo , na tela inferior, para acompanhar as falas de personagens e efeitos 

sonoros, e o que aconteceu foi que apareceu outra palavra para indicar o ano, nome 

ou localização na parte inferior, então a legendagem muda para parte superior e os 

olhos dos surdos são obrigados a mudar para cima também para ler a legenda, por 

isso alguns sentem “alguma perda” de informações na hora de mudar os olhos para 

cima/baixo. Achamos muito importante colocar a indicação de uma palavra em cima 

de legenda na tela inferior sem precisar mudar os olhos para olhar na tela superior, 
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isso trará conforto aos olhos dos espectadores surdos para assistir à legenda e tela, 

também separamos as cores para letras, a legenda fica com a cor amarela e a 

indicação com  a cor branca na mesma tela inferior. 

Pois a linha da legenda inferior é referente ao conteúdo principal e as linhas 

superiores representam os artefatos de mídia adicionados de modo a oferecer a 

acessibilidade, por exemplo, as falas foram transcritas para linha inferior e outra 

camada com legenda simplificada e outra para vídeo de intérprete (BRITO, 2012). 

 

5.1.1.6 Os diálogos e efeitos sonoros na legendagem 

 

O produto audiovisual ganha significado com os sons. Dessa forma, de 

acordo com Jullier (2006), para uma cena torna-se verossímil e o espectador se 

ambientar a cena, os efeitos sonoros são fundamentais, pois fornecem pistas que 

ajudam os espectadores a compor o espaço do filme. 

 

Para elaborar uma LSE que possibilite ao espectador harmonizar 
imagem e legenda é necessário, além de atender a parâmetros 
técnicos, fazer edições linguísticas. As edições linguísticas são 
manipulações no texto audiovisual relacionadas à segmentação da 
fala em blocos semânticos, à redução da informação textual e à 
explicitação de informações sonoras, aquelas depreendidas pelo 
canal auditivo, como os efeitos sonoros e a identificação de falantes 
(NAVES et al, 2016, p.36). 
 

No momento das discussões do grupo focal o sujeito S6 relata que teve 

experiência de assistir outros filmes sem legenda, e viu esse documentário que 

conta com legenda descritiva, adorou por conseguir identificar as falas de cada 

personagem. Outro participante (S11) se confundiu para identificar qual era a mulher 

no diálogo, por exemplo, aparecem duas mulheres, falando ao mesmo tempo, indica 

Mulher 1 e Mulher 2 na legenda, mas às vezes é possível confundir quem era 

exatamente mulher 1 ou 2, ele estava falando quando outro sujeito explicou que não 

são mostrados os nomes de pessoas porque não foram apresentadas antes. 

 
S6: “A minha opinião é que a legenda não está horrível. Só faço uma 
observação em relação às pessoas, pois foi colocado ‘mulher 1’, ‘mulher 2’ 
e em alguns momentos fiquei confusa para distinguir as personagens. Mas 
a legenda achei boa. Só a questão de colocar ‘mulher 1’ porque tem várias 
mulheres, e está se refere a quem?”. 
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S11: “Mas eu percebi que no diálogo tinha ‘mulher 1’ e só depois mostrava 
a ‘mulher 2’ é preciso analisar o contexto e se assim fizer é possível ter um 
bom entendimento”. 
 

Quanto a identificação de personagens, Naves et al (2016) pode ajudar na 

concentração nas cenas. Os sujeitos S7 e S12 concordam ao colocarem que: 

 
S7: “Anteriormente tivemos a experiência de vermos um vídeo com a 
legenda sem plano de fundo, sem borda, sem descrição, era uma legenda 
em que eram tiradas algumas palavras. Agora, vimos uma legenda 
descritiva com a identificação da pessoa do discurso. Eu me sentir 
confortável porque tinha o som do fogo, da pessoa andando, vários sons. 
Antes eu não sabia quem era a pessoa que falava, mas agora com o nome 
da pessoa na legenda me ajudou a ter um bom entendimento”. 
S12: “Eu acho que o motivo de colocar o nome provisoriamente é porque a 
pessoa chegou na hora da entrevista e não dá para colocar o nome oficial. 
Naquele primeiro momento coloca um nome provisório ‘mulher’ e depois 
coloca o nome verdadeiro da pessoa”.  
 

Quando não houve esse tipo de descrição, os espectadores surdos ficaram 

“perdidos” sem saber de quem se estava falando, quando havia mais de duas 

pessoas no filme, acompanharam apenas as falas de personagens sem saber quem 

estava falando, por isso é importante haver  LSE,   a fim de  identificar melhor as 

falas de personagens e os efeitos sonoros para ter informações completas no 

audiovisual, mas precisamos melhorar e especificar  ainda mais as identificações na 

legendagem entre diálogos e a tela. 

As legendas explicitadas são identificações de falantes e indicações de 

efeitos sonoros relevantes para o produto audiovisual, são sempre feitas entre 

colchetes, pois a identificação de falantes é importante para surdos e ensurdecidos 

possam entender quem está falando, com a presença de dois ou mais personagens 

em cena (NAVES et al, 2016).  

 

5.1.2 A janela de Libras 

 

No segundo encontro de grupo focal e exibição do vídeo, organizado mais 

uma vez no mini-auditório do Centro da Educação da UFRN no dia 27 de abril de 

2019, estavam dez participantes presentes. Dessa vez, utilizamos o documentário 

apenas com janela de Libras para os participantes assistirem e depois discutirem 

sobre legendagem, pois as conversas e os assuntos são mistos, por exemplo, um 



104 

 

participante fala sobre qualidade de intérprete e outro explica sobre plano de fundo, 

por isso separamos as conversas. 

Também o pesquisador fez algumas perguntas provocativas aos participantes 

sobre janela do intérprete, plano de fundo, interpretações em Libras e LSE sem/com 

janela. 

A partir da empiria, foram construídos três eixos analíticos: i) A relação entre 

intérprete de Libras e o tamanho da janela de Libras; ii) Os ritmos e as expressões 

na interpretação em Libras no audiovisual; iii) Plano de fundo; iv) Vestuários de 

intérprete de Libras no audiovisual; v) Ausência da janela de Libras 

 

5.1.2.1 A relação entre intérprete de Libras e o tamanho da janela de Libras 

 

A janela de Libras é outro recurso de acessibilidade no audiovisual e garante 

o acesso a conteúdo de vídeos e TV para surdos, pois a Libras é a primeira língua 

para surdos, por isso deve-se garantir as duas opções de recursos diferentes, 

legendagem e janela de Libras. Porém, observamos que a intérprete mostra até na 

parte de cintura, o que não era necessário, a imagem deveria ser ampliada (zoom) 

para ser possível visualizar apenas da barriga até cabeça de intérprete com o intuito 

de ver melhor a língua de sinais mais próxima. Como o tamanho da janela de Libras 

surpreendeu o S6, pois a maioria das emissoras da TV não obedece às normas da 

ABNT e acaba colocando a janela de Libras pequena (Figura 10).  

 

Figura 10 – Janela de Libras no documentário 

 

Fonte: DVD de “No Mato das Mangabeiras” 



105 

 

A equipe de produções audiovisuais de Acessibilidade da SEDIS/UFRN 

segue as normas da ABNT (ver figura 12 na página 106) para colocar as medidas 

corretas entre vídeo e janela de Libras e garantir boa visualização dos espectadores 

surdos. Na opinião dos sujeitos pesquisados 

 
S1: “O intérprete é bom, mas percebi el@ um pouco limitado em relação 
ao espaço. Talvez se el@ tivesse um pouco mais de espaço sua 
movimentação seria melhor. Precisa equilibrar melhor o espaço do 
intérprete acho isso importante”. 
S6: “A minha curiosidade é sobre o tamanho da tela é assim mesmo? 
Parece grande, mas o visual ficou muito bom”. 
 

É importante respeitar as medidas da ABNT sobretudo a NBR 15290:2005, 

em que há um tópico o qual apresenta sobre “Recorte” para respeitar os padrões 

sobre imagem do intérprete de Libras quando estiver no recorte, são: altura e largura 

da janela; o recorte deve estar no lugar para não ser encoberto pela tarja preta da 

legenda; e quando for necessário deslocamento do recorte na tela do vídeo, deve 

continuar na imagem da janela. O objetivo é oferecer a janela de Libras mais ampla, 

visualização e mais clara (NAVES, et al, 2016). 

 

5.1.2.2 Os ritmos e as expressões na interpretação em Libras no audiovisual. 

 

Alguns participantes sentiram falta em algum momento a falta de expressão e 

ritmo no intérprete, pois gostariam que o intérprete acompanhasse as emoções de 

personagens para expressar melhor, conforme observamos nos depoimentos de 

S11 e S1: 

 
S11: “Em alguns momentos faltou à expressão no intérprete”. 
S1: “Ele falou sobre ‘gargalhadas’ se no momento do riso o intérprete ficar 
com a expressão neutra pode ampliar a tela das personagens para focar 
nos risos e depois voltar à tela no tamanho normal ou, o intérprete pode 
incorporar a cena com a expressão facial e corporal com risos. Caso 
contrário, iremos ficar confusos como aconteceu no exemplo mostrado no 
momento da ‘gargalhada’’. 
 

O trabalho de intérprete e tradutor deve respeitar as questões linguísticas da 

Libras como uso o datilologia, linguagem, dêitico, ritmo e expressões faciais, deve 

interpretar tudo o que há nesses sons e falas no audiovisual, e no caso ritmo de 

Libras, por exemplo, gargalhadas fortes, deve-se traduzir também com ritmo e ainda 

mais expressões faciais, para entender melhor o que realmente há nesses sons na 
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cena e também expressar as emoções, pois isso é importante para todos os 

espectadores surdos “ouvir” tudo o que há nessa tela e compreender melhor no 

momento das cenas como emoções de personagens e a contextualização, conforme 

expressam os sujeitos S7, S12 e, novamente, S1: 

 

S7: “Na legenda tem uma coisa, mas na interpretação não tem”. 
S12: “A minha opinião sobre o que eu vi em relação ao intérprete é que a 
sua fluência foi ótima. Mas vocês sabem que as pessoas ouvintes 
transmitem as emoções na voz, como por exemplo, se as pessoas estão 
com raiva, ou, com a voz triste, ou, feliz. E o intérprete precisa incorporar 
na Libras as emoções dos sujeitos falantes dos discursos. Porque quando 
o surdo for ver irá entender porque parece uma substituição do que é 
usado na fala dos ouvintes para a Libras. Se isso acontecer não precisará 
da legenda para avisar a reação do sujeito. Por exemplo, tristeza e raiva, o 
surdo vai ver e entender. Se estiver alegre, com risos, o surdo irá entender 
que o falante do discurso está falando com essas reações na voz. Eu acho 
dessa forma melhor do que ficar dependendo da legenda para avisar a 
reação da pessoa. É melhor”. 
S1: “A interpretação está boa, mas faltou ter mais ritmo e melhorar nas 
expressões no momento da sinalização, assim como o S11 já explicou 
para ter ritmo na hora de tradução”. 
 

Já temos o documento o Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis que 

orienta e recomenda para que tradutor de Libras observe questões linguísticas 

básicas e realize escolhas lexicais e terminológicas de acordo com os aspectos 

culturais e linguísticos, há três aspectos linguísticos básicos para serem observados 

pelo tradutor são: linguagem, datilologia e dêitico (NAVES et al, 2016). A recente 

modalidade de TAV (Tradução Audiovisual) diz sobre à tradução das falas dos 

personagens para Libras, respeitando a especialidade do discurso e as informações 

extralinguísticas como expressões faciais e gestos, também os sons e ruídos 

(ANJOS, 2017). 

Para S1: “Não! Para mim o contexto está bom, falta só melhorar o ritmo e as 

expressões faciais”. 

 

5.1.2.3 Plano de fundo 

 

Segundo os participantes da pesquisa, o plano de fundo com a foto de 

mangabas com filtro “Blur” (Figura 11), todo amarelo não foi bem escolhido, 

conforme observamos nos depoimentos de S3 e S12: 
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S3: “Também o plano de fundo da janela ficou confuso”. 
S12: “A movimentação da tela do intérprete ok. Mas as cores no 
plano de fundo foram péssimas. Ficou muito confuso”. 

 

Figura 11 – Intérprete de Libras no plano de fundo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

E a maioria participante não gostou de plano de fundo na tela de intérprete, 

pois o plano de fundo com outra cor clara como amarela e branca pode incomodar e 

até pode provocar o “cansaço” de olhos dos espectadores surdos na hora de assistir 

a janela de Libras, pois o recomendado é utilizar o plano de fundo preto para surdos 

assistirem bem e com conforto. 

Para utilizar a janela com plano de fundo, deverá ser nas cores azul ou 

verde (chroma-key) para gravações, e nas edições de vídeo, irá apagar por 

completo esse fundo no vídeo, para ter boa visibilidade e ser possível inserir 

qualquer imagem caso necessário, mas deve oferecer janela de Libras de 

visualização mais clara, sem interferências visuais como pano de fundo (NAVES, et 

al, 2016). 

 

5.1.2.4 Vestuários do Tradutor Intérprete de Libras no audiovisual. 

 

Dois sujeitos relataram que o intérprete utilizou a camisa branca e ainda mais 

no plano de fundo também claro, como o amarelo, isso atrapalha muito o visual de 

Libras no audiovisual, pediram para equilibrar as cores entre roupa e plano de fundo, 
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por exemplo, o plano de fundo preto pode utilizar camisa branca e se o plano for 

branco, o intérprete poderia utilizar a roupa preta para ter conforto nos olhos dos 

espectadores surdos ao assistir a janela de Libras. 

 

S1: “Me lembrei de outra coisa importante, se o fundo da janela do 
intérprete não tiver cor e o intérprete usar a roupa de cor branca será ruim 
para a nossa visualização. O fundo claro com a roupa do intérprete branca, 
atrapalha muito nosso visual. O problema é que às vezes as pessoas 
estão com sono e ficam atrapalhadas com a sinalização. Ok. Mas se as 
cores claras estiverem no plano de fundo e na roupa do intérprete, o surdo 
fica sem compreender a sinalização. Mas é preciso equilibrar as 
tonalidades das cores da roupa do intérprete e do plano de fundo”. 
S4: “Entendi. No filme o fundo claro e com a roupa clara do intérprete ficou 
de fato, confuso. Pode continuar com o fundo claro, mas, a roupa de outra 
cor”. 
 

Devemos nos preocupar com a pele e o vestuário do intérprete para garantir 

boa visualização de língua de sinais, roupa preta é o padrão para a maioria 

intérprete, pode ser azul escuro também, e no caso da camisa branca, só para peles 

escuras, às vezes intérpretes negros usam camisas pretas também sem causar 

incômodo algum, mas é preciso alguma luz que direcione a língua de sinais para 

não ficar escuro. 

Temos o nosso documento de gravação de materiais em Libras na 

SEDIS/UFRN que orienta para tradutores e intérpretes sobre vestuário como as 

cores da vestimenta, da pele e do cabelo do intérprete precisam ver com a relação à 

cor de fundo da janela ou da tela, para garantir boa visualização da língua de sinais 

por parte dos telespectadores surdos. Pessoas com pele clara podem utilizar roupa 

mais escuros, como azul e preto. Peles morenas e negras podem utilizar as cores 

mais claras como branca, azul claro e bege. Também orienta para evitar utilizar 

roupa verde devido ao chroma-key (utilizado no estúdio para edição de recorte do 

tradutor/intérprete) (SIMIÃO, 2017). 

5.1.2.5 Ausência da janela de Libras 

 

No momento das discussões do grupo focal, S7 opinou para fixar o 

intérprete de Libras no momento de música ou sem diálogos de personagens no 

momento com janela de Libras: 
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S7: “É melhor separado pois prefiro ter a janela de Libras em um lugar fixo 
para não ficar olhando quando abrir janela e fechar a janela. Melhor ter um 
lugar fixo”. 
 

No documentário “No mato das Mangabeiras” com janela de Libras, ela 

desaparece no momento de música sem diálogo de personagens, e amplia a tela do 

filme para cheia, para quando houver o momento de diálogo de personagens, a 

janela de Libras voltar a exibir e dividir com duas telas entre filme e a janela. Isso 

precisa ser aprofundado em novo estudo, pois quando não há diálogo intérprete 

deve ficar parado ali na janela de Libras e interpretar apenas algumas músicas e 

ruídos?  

Se for um longo período sem falas no vídeo, a janela de Libras pode ser 

retirada da tela, e só voltar a ser exibida quando recomeçarem os diálogos, 

utilizando os efeitos fade in e fade out, mas não é aconselhável a retirada da janela 

quando forem curtos períodos sem diálogo, porque pode prejudicar atenção e a 

informação (NAVES, et al, 2016). 

Esse momento de discussão fez com que S1 lembrasse dos programas do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), o que provocou uma discussão o 

programa Manuário desta instituição: 

 
S1: “Esse programa Manuário é perfeito. Eu me sinto muito confortável 
quando assisto algum material produzido por eles, são maravilhosos”. 
S12: “TV INES é excelente, perfeita! Ótima organização entre as telas e 
Libras. Eles fazem um perfeito trabalho de edição. Veja lá!”. 
 

Os sujeitos lembraram do programa Manuário do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), e afirmaram que é excelente e confortável assistir entre 

a tela e Libras.  

Eles sugeriram comparar e melhorar o nosso documentário para seguir 

alguns exemplos de produções de vídeos da INES, como plano de fundo preto, 

legendagem amarela com borda preta, com ícones para indicações de efeitos 

sonoros e também sinalizantes utilizando o espaço com luz direcionada ao corpo do 

intérprete para ter boa visualização de língua de sinais.  

O trabalho desse programa do INES é apresentar novos lexicais em Libras, 

um dicionário visual acadêmico bilíngue, além disso, cada episódio apresenta as 

curiosidades e histórias sobre a vida de filósofos, pensadores e personalidades 

marcantes, como é voltado para alunos surdos, ouvintes e intérpretes de Libras 

terem acesso a esse conteúdo da INES, ouvintes iniciantes e intérpretes poderão 
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aproveitar para aprender os sinais de cada personagem. A apresentadora ensina em 

Libras e com legendas em Língua Portuguesa. (SILVA, 2018). 

 

5.2 Cena 2: Fechando cortinas – análise dos dados finais 

 

No último questionário do dia 4 de maio de 2019, último encontro no 

miniauditório do Centro da Educação da UFRN, estavam onze presentes, e os dois 

ausentes responderam aos questionários em formato digital, enviaram para o 

pesquisador via PDF no WhatsApp. Todos escolheram suas preferências para 

utilizar os recursos acessíveis no audiovisual para surdos, pois já existiram dois 

encontros, o primeiro para assistir ao documentário com LSE e outro encontro com 

janela de Libras, discutimos no grupo focal, depois disso organizamos e criamos 

algumas perguntas sobre audiovisual acessível o que já tivemos debates para 

marcar alternativas finais e após colocar análise de dados.  

 

5.2.1 Recursos audiovisuais  

 

Seis sujeitos afirmaram que preferem assistir com Janela de Libras com 

indicação em legenda de ruídos e músicas e sete participantes responderam que 

preferem Janela de Libras com Legendagem para surdos e ensurdecidos e nenhum 

sujeito escolheu a Janela de Libras sem LSE. 

No visual da tela entre vídeo e janela de Libras, doze participantes preferem 

silhueta do intérprete e apenas um sujeito que prefere duas janelas com janela de 

Libras sobreposta à janela do vídeo. 

No formato da legenda no audiovisual, todos os treze participantes preferem 

assistir à legenda com borda, a cor amarela e o tamanho com padrão da ABNT e 

nenhum sujeito escolheu legenda sem borda nem a cor branca e muito menos 

grande ou média. 

Na relação de cores do fundo da tela entre vídeo e janela de Libras, nenhum 

sujeito que prefere assistir o fundo branco, os nove escolheram o fundo preto (Figura 

12), um participante elegeu a cor da terra (marrom escuro) e os três sujeitos 

elegeram o colorido desfocado que é usado para esse documentário atual (Figura 

13). 
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Figura 12 - Fundo preto (montagem) 

 
                        Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 13 - Fundo colorido desfocado (original de DVD) 

 
                         Fonte: Elaboração própria 

 

Isso precisa ser aprofundado e discutido para o futuro sobre a janela de 

Libras com legendagem, pois são sete participantes que preferem essa opção que 

seja possível assistir janela de Libras e legendagem juntos ao mesmo tempo, e 

outros seis que preferem ter opção de janela de Libras com indicações de ruídos e 

músicas. Com o questionário anterior, alguns sujeitos querem aproveitar para 

aprender com a língua portuguesa, imagina com janela de Libras? Vai-se descobrir 

cada nova palavra entre legendagem e sinais no momento de interpretação em 

Libras. Mas o atual documentário só possui uma opção entre legendagem e janela 

de Libras separados. 

Na relação sobre silhueta do intérprete cuja maioria prefere esse recurso, pois 

gosta de “liberdade” do intérprete para interpretação em Libras a fim de que se 

possa ver as imagens do vídeo, pois se prefere duas janelas, com a janela de Libras 
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sobreposta à janela do vídeo, irá perder um pedaço de imagem do vídeo, porque a 

janela de Libras vai ficar nesse lugar ao lado direito na parte inferior da tela. 

Na relação das cores de legenda e o plano de fundo, a cor de legenda 

amarela e com borda preta é muito confortável para leitura sem conflito com outras 

cores do vídeo, a melhor cor do plano de fundo é a preta, pois isso trará muito 

agrado aos olhos como já foi citado anterior e pode-se observar nas figuras 10 e 11.  

Para garantir a visibilidade da tradução em Libras da produção audiovisual, 

recomenda-se respeitar as medidas abaixo (Figura 14): 

 

Figura 14 - Medidas da janela de Libras 

 
                    Fonte: (NAVES, et al, org. 2016) 

 

Essa técnica Picture-in-picture (PIP) é um recurso de receptores de vídeo, 

em que o intérprete de Libras é exibido ao mesmo tempo que a pequena janela, na 

mesma tela, também conhecida como sobreposição de vídeos, com a qual é 

possível adicionar ao vídeo principal a gravação da tradução para Libras. No caso 

de exibição na TV, deve-se respeitar as medidas apresentadas pela ABNT sobre a 

NBR 15290:2005 no item 1.3 sobre recortes da janela do intérprete de Libras. 

(NAVES, et al 2016) 

É muito importante garantir a janela de Libras na tela quando o vídeo não 

houver língua de sinais para surdos, além disso, deve-se respeitar as medidas 

corretas como posição e tamanho das janelas para ter boa visibilidade, pois surdos 

assistem duas janelas entre vídeo e janela de Libras ao mesmo tempo para 

acompanhar o entendimento da tradução da língua de sinais e as imagens do vídeo. 
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As legendas são diferentes para surdos e ensurdecidos, pois algumas vezes 

são exibidas em três linhas ou mais, com uma densidade lexical que não permite 

que o espectador tenha tempo de combinar imagens e legenda, também trazem a 

tradução do áudio como os ruídos, músicas, por exemplo e a identificação do 

falante. (NAVES, et al 2016). 

As sugestões de Araújo e Nascimento (2011) sobre o formato, convenções 

pontuações da legenda são: cor deve ser amarela em um fundo transparente; 

identificação de falantes e os efeitos sonoros devem aparecer entre colchetes e voz 

fora da tela, vinda da televisão, telefone ou pessoa no fundo, por exemplo, deve 

estar em itálico.  

Como para surdos que não escutam quando irão assistir o audiovisual, ou 

quando não usam o aparelho auditivo nem fone de ouvido em vista que alguns 

surdos têm ouvidos com perda total, por isso é importante haver legenda para que 

estes entendam o que acontece nos momentos do vídeo como os sons e as falas. 

Além disso, concordamos com as sugestões de Araújo e Nascimento (2011), pois 

surdos precisam identificar as falantes de personagens com colchetes quando 

houver mais de duas pessoas, também identificar as falas vinda de fora usando o 

itálico e com efeitos sonoros para eles “escutarem” bem através dos olhos no 

audiovisual. 

Dessa forma, ao analisarmos essas observações a partir dos participantes, 

eles confirmaram que adoram assistir a filmes com os recursos de audiovisual 

acessíveis disponíveis, só precisamos de alguns ajustes e melhorias para o visual 

da tela que é a cor do plano de fundo que devia ser preto liso, a legenda sem tarja 

que devia ter borda preta e o tamanho da legenda já conta com padrão do ABNT, a 

janela do intérprete de Libras já está boa assim mesmo mas precisa ativar a 

legendagem, o intérprete deveria expressar melhor as emoções de personagens e 

os ritmos da Libras para  eles entenderem melhor a contextualização. Também 

observamos as opiniões de sujeitos sobre o fixo de janela de Libras no momento de 

música ou sem diálogos, e eles querem o detalhamento dos tipos de sons na 

legendagem.  
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5.2.2 Opção de recurso acessível 

 

Para ter opções para escolher os recursos acessíveis para assistir ao 

documentário, três sujeitos escolheram que hajam duas opções para assistir o 

documentário recebendo o conteúdo apenas por Libras ou LSE e dez preferem que 

hajam três opções para assistir por Janela de Libras ou LSE ou janela de Libras com 

Legendagem para surdos e ensurdecidos.  

Coletamos os dados, os participantes já afirmaram que desejam ter mais uma 

opção para assistir com janela de Libras e com legendagem, pois em algum 

momento poderão assistir legenda e Libras quando assim desejarem no filme. 

Há quatros recursos acessíveis no audiovisual para todos são: legenda, 

janela de Libras, dublagem e audiodescrição, cada um com características 

específicas (SANTOS e SANTOS, 2016).  

A fala e os diálogos fazem parte do som e podem criar barreiras de 

acessibilidade para surdos, só para lembrar que ao utilizar os aparelhos auditivos, 

estes não substituem os estímulos visuais como o uso de legendagem e janela de 

Libras, então a fala dos surdos está relacionada à imagem por sua característica 

visuoespecial assim como língua de sinais como o espaço de sinalização descrito 

por Ferreira Brito (QUADROS e KARNOPP, 2004; FRANÇA; ONO, 2011). 

Os espectadores surdos poderão escolher uma opção de recurso acessível 

para assistir como LSE ou janela de Libras no audiovisual, pois as pessoas surdas 

podem não escutar as vozes, mas entenderão os diálogos em Libras ou legendagem 

no audiovisual. Como França e Ono (2011) reafirmaram que os aparelhos auditivos 

não substituem os recursos acessíveis no audiovisual para surdos, as pessoas 

surdas deverão ter opções de recursos acessíveis como LSE e janela de Libras, 

dependendo de fatores diferentes. 

Nesse sentido, o documentário “No Mato das Mangabas” possui duas opções 

de recursos de audiovisual acessíveis para surdos que são janela de Libras e 

legendagem, porém separadas, quando selecionada, a Janela de Libras não exibirá 

a legendagem, apenas algumas indicações de efeitos sonoros com duas telas entre 

filme e janela de Libras com plano de fundo com foto de mangabas, cores entre 

laranja e amarelo. E no caso da legendagem, não será exibida a janela de Libras, 

apenas legenda com indicações de efeitos sonoros. 
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5.2.3 Intérprete de Libras na janela 

 

Na ligação sobre roupa do intérprete de Libras na janela de Libras com fundo 

preto, dez sujeitos afirmaram que é melhor ter camisa branca, dois participantes 

preferem a cor preta e outros cinco elegeram azul escuro, pois dois sujeitos 

marcaram mais uma cor. 

Sobre o tamanho de intérprete de Libras no audiovisual, dez sujeitos preferem 

seguir o padrão ABNT e três querem ter grande. 

A janela de Libras é um “centro de acesso à informação na Libras” para 

pessoas surdas, isso não é comum, mas é um recurso necessário, pois os surdos 

possuem níveis diferentes de compreensão e entendimento do português, alguns 

deles com dificuldades ou impossibilitadas de entender as legendas. (FRANÇA; 

ONO, 2011). 

Como já citamos anteriormente, os surdos possuem fatores diferentes assim 

como níveis, a janela de Libras é uma das opções dos recursos acessíveis mais 

vantajosas de compreensão maior do audiovisual para surdos, pois há parte que 

adquiriu a língua materna como Libras – a primeira língua para surdos. Mesmo 

assim os dois recursos como LSE e janela de Libras são necessários da 

acessibilidade para surdos. 

Atualmente o documentário possui intérprete que tem pele escura e utiliza 

camisa branca, porém obedece aos critérios do documento de orientações para 

tradutores e intérpretes no audiovisual da SEDIS/UFRN e também o tamanho da 

janela de Libras, e no caso do plano de fundo for preto, os sujeitos preferem a roupa 

branca do intérprete, também os participantes afirmaram para manter o padrão da 

ABNT e seguir as medidas do tamanho da janela de Libras. Pois as cores de camisa 

do intérprete e o tamanho são para garantir boa visualização da língua de sinais no 

audiovisual. Se não obedecer aos critérios de cores na janela de Libras, como se 

pode garantir o melhor visual da língua de sinais para espectadores surdos? 

 

5.2.4 A importância de consultor surdo no audiovisual 

 

Deixamos um campo livre para sujeitos escreverem sobre a importância de 

consultor surdo no audiovisual. Eles afirmaram que o consultor surdo é o papel para 
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orientar, avaliar e acompanhar a tradução e interpretação em Libras no audiovisual e 

legendagem. Como observamos nas transcrições abaixo: 

 

S1: “Observar se a tela com intérprete e legenda estão adequadas, se é 
melhor que fique os dois. Orientar os detalhes da regra da ABNT” 
S2: “Orientar todo o processo, o conteúdo em Libras, qual a melhor 
tradução, junto equipe de intérpretes” 
S4: “Importante sim, o(a) consultor(a) surdo(a). Porque é responsável pelo 
analisar, corrigir e conselho. Um dos principais é sempre observado a 
legenda e libras se houver algum erro, algum ajeito, alguma correção, ele 
adapta para a realidade da legenda ou Libras” 
S5: “Importante que seja surdo, porque ele conhece sua língua, e precisa 
revisar e fazer as correções da tradução e interpretação em Libras” 
S12: “Consultor é um estudioso da área, conhece os documentos, as 
orientações em relação a legenda e Libras. É importante a pessoa certa 
para compreensão e conforto” 
S13: “Acompanhar em qualquer lugar junto com intérprete para poder 
ajudar na criação e validação de sinais e contexto na estrutura de sinais” 
 

Dessa forma, diante das discussões provocadas no Grupo Focal durante toda 

a pesquisa, o consultor surdo pode orientar, avaliar, corrigir e acompanhar a equipe 

de tradutor e intérprete de Libras durante gravações em vídeos, também assistir aos 

vídeos em Libras após edições de vídeos para avaliar e validar, pois o surdo tem o 

domínio em Libras e pode cuidar da língua de sinais para comunidade surda 

compreender melhor a contextualização do vídeo. O consultor também pode avaliar 

entre legendagem e interpretação em Libras por causa de coerência. Assim, deve 

trabalhar no audiovisual acessível como janela de Libras, LSE e tradução e 

interpretação em Libras, principalmente a terminologia. 

Os sujeitos explicaram que o consultor surdo é fundamental para trabalhar 

com os sinais específicos utilizados no audiovisual. Como se posicionam S3, S6 e 

S11: 

 
S3: “Importante, precisa ajudar, melhorar futuro, não pode deixar errado, 
por exemplo ao utilizar datilologia quando não houver sinal, pode 
atrapalhar o contexto e melhor criar sinal para facilitar o entendimento” 
S6: “validar os sinais, avaliar os vídeos, interpretar a glosa com sinais” 
S11: “Validar os sinais, corrigir possíveis incoerências” 
 

Segundo Tavares (2018), o intérprete de Libras no audiovisual deve contar 

com outro profissional para garantir melhor qualidade à tradução e este é o consultor 

surdo, pois os consultores surdos têm que ser fluentes na Libras e no português, ter 

capacidade de criar e sugerir novos sinais para traduções a variedade linguística 

(FARACHE et al, 2018). 
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O trabalho de tradutor e intérprete de Libras é só o de tradução e 

interpretação em Libras e voz/texto, vice-versa, mas ele não trabalha com as 

criações de sinais, por isso o consultor surdo deve trabalhar com terminologia e 

pesquisar os sinais específicos para utilizar no vídeo sem precisa usar o datilologia 

e, dessa maneira, não atrasar a simultaneidade do vídeo, então o consultor surdo 

pesquisará se há sinal existente, se não criar, analisar, validar e divulgar novo sinal 

para utilizar no audiovisual e registrar terminologia para produção do glossário. 

A terminologia é o estudo e uso dos termos, para registrar em cada área 

científica que estuda os rótulos e conceitos, documentar e divulgar para utilizar os 

termos corretos em Libras e em cada área, apenas especialistas que focam nessa 

terminologia poderão criar e registrar, assim tradutores/intérpretes, pesquisadores, 

alunos surdos e outros profissionais da área poderão utilizar esses termos como 

dicionário (MARTINS; STUMPF, 2016). 

Os participantes confirmaram que o consultor surdo realmente deva ser surdo 

e tenha experiência com a comunidade surda. 

 
S7: “Consultor surdo é fundamental para orientá-los para melhorias de 
possíveis falhas tanto quanto a legendagem com janela de interpretação 
e/ou tradução a fim de proporcionar clarezas para interlocutores surdos, 
assistir confortavelmente” 
S8: “O consultor surdo tem experiências na área surda que proporciona o 
conforto da comunidade surda” 
S9: “Consultor surdo pode ajudar para que surdos fossem sentir 
confortáveis e podem corrigir a zona de conforto para comunidade surda” 
S10: “Consultor surdo importante para nós, porque sabe quais as opiniões 
de surdos, por exemplo qual o tamanho padrão da ABNT, entre outros, 
para confortável do visual, evitar o desconfortável” 
 

Para cumprir o papel de consultor surdo deve-se ser fluente em Libras, ter 

experiências da cultura surda, identidade surda e convivência na comunidade surda, 

pois deverá ter conhecimento dos sinais existentes da Libras e das variações 

linguísticas. Visto que o papel de consultor surdo é pesquisar e criar os sinais 

específicos com aprovação da comunidade surda, também compreender fatores do 

histórico de surdez, além disso, acompanhar e avaliar a contextualização e a clareza 

de tradução e interpretação em Libras para surdos, por isso saber representar bem a 

comunidade surda para que todos os surdos possam assistir ao vídeo de maneira 

confortável. 

Por exemplo, o processo de produção de materiais didáticos bilíngues do 

INES utiliza o professor da disciplina como Libras ou outro profissional da área de 
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conhecimento para colaborar na consultoria (GALASSO, et al, 2018) e o documento 

de orientações para tradutores/intérpretes da SEDIS/UFRN também aconselha a 

presença de consultor/tradutor surdo de Libras, pois utilizaram os termos “surdo” e 

“Libras” isso significa que seja surdo mesmo e tenha conhecimento em Libras para 

ser consultor no audiovisual e acompanhar o intérprete durante filmagens (SIMIÃO, 

2017). 

No caso de variação linguística, a linguística na qual não existe variantes 

melhores ou piores, Silva (1999) mostra um exemplo de variante não-padrão na 

língua portuguesa, como por exemplo "nós" e "a gente" e "nós gostamos" e "a gente 

gosta", ambas são aceitas como parte da variante padrão, assim como a língua de 

sinais. Segundo Bagno (2007), as línguas de sinais são naturais, há fatores, sociais 

ou extralinguísticos que fazem parte da variação linguística. Também Strobel e 

Fernandes (1998) consideram as variações regionais e sociais e as mudanças 

históricas como fenômenos identificáveis na Libras (SOUSA, 2010; PEREIRA, 

2011). 

Por fim, no questionário final,  ainda com as perguntas para sujeitos sobre a 

opinião do que faria parte do trabalho de um consultor surdo, eles puderam marcar 

mais de uma: Oito sujeitos marcaram criação e validação de sinais; dez assinalaram 

orientações técnicas quanto a LSE;  onze indicaram acompanhar a 

tradução/interpretação de Libras para corrigir possíveis incoerências; nove 

apontaram revisar a inserção dos recursos de acessibilidade para surdos (LSE / 

tradução/Interpretação em Libras) para proporcionar clareza e garantir a coerência 

do discurso; seis marcaram elaborar roteiros da tradução/interpretação de Libras e 

oito sujeitos escolheram revisar os roteiros da tradução/interpretação de Libras por 

meio de análise criteriosa reconhecer, identificar e corrigir as falhas nela cometidas 

durante o processo criativo. 

Isso é para garantir a compreensão de participantes sobre o trabalho de 

consultor surdo no audiovisual. 

E no último campo livre para sujeitos escreverem a opinião sobre as 

adaptações acessíveis para surdos de videoaulas, documentários e/ou outros 

recursos audiovisuais após estarem produzidos, segue abaixo:  

 
S1: “É necessário o surdo orientar as produções dos ouvintes. Os sinais, o 
contexto, para depois avaliar se a produção audiovisual com o TILS está 
bom, acessível” 
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S2: “É necessário colocar informações acessíveis para surdos, com Libras 
e legendagem. As adaptações para surdos são necessárias” 
S3: “Opinião ter janela de Libras é melhor por causa visual, entender 
rápido, sem janela de Libras não conseguir entender, prefiro filme com LSE 
e janela Libras. Porque com Libras, eu compreendo muito rápido” 
S4: “Tudo, o necessário é sempre observar, analisar e corrigir. Mas um dos 
problemas é filme nacional no Brasil (não tem acessível)” 
S5: “São muito boas as adaptações em tanto em videoaulas quanto em 
documentários” 
S6: “Se for adaptar que sejam de duas maneiras: 1) sem fala, expor 
totalmente a janela, 2) se for interpretar a fala abrir a janela de Libras com 
a silhueta do intérprete” 
S7: “Ao finalizar produções de vídeos é preciso torna-lo acessível como 
legendagem e/ou janela de interpretação de Libras para que os surdos 
possam entender que tema está sendo abordado nos vídeos, sendo eles 
videoaulas, documentários, todos os tipos de recursos audiovisuais, pois, 
os surdos tem direito de saberem todas as informações tanto quanto os 
ouvintes. No meu ponto de vista, nas questões de acessibilidade, é preciso 
ter duas opções para que os surdos se sintam à vontade: LSE ou Janela 
de Libras. Recomendo nas adaptações acessíveis colocar também o 
intérprete surdo nas janelas de Libras, isso também incentiva para os 
outros surdos a querer interpretar de português para Libras e ser intérprete 
de outras línguas” 
S8: “Fundamental adaptar acessível para surdos, para não prejudicar o 
conhecimento e surdo ter conforto para assistir audiovisual” 
S9: “Após produzirem é importante fazer as adaptações acessíveis a 
comunidade surda, porque eles precisam sentir conforto em entender com 
os recursos de acesso como TILS, com a primeira língua dos surdos, e 
legenda” 
S10: “Gostei de conhecer o projeto de LSE, pois aproveita a informação da 
janela em Libras, isso dá mais conforto visualmente e a acessibilidade para 
surdos” 
S11: “As adaptações são importantes para surdos, principalmente levando 
em consideração o visual, tamanho janela, cor camisa, e mais importante 
ter um consultor surdo porque ele tem experiência com a própria língua 
dele. Outra ideia é colocar, também, o surdo na interpretação na janela, 
porque ele tem a expressão facial que os surdos entendem melhor” 
S12: “Eu acho que devia ser padrão, acessibilidade do processo da criação 
do vídeo como documentários e outros audiovisuais” 
S13: “Seria bom ter intérprete surdo nas videoaulas, por causa do 
conhecimento profundo em Libras, além, também, tem que ser presença 
com consultor surdo, pois sempre surdos são excluídos” 
 

As opiniões de participantes surdos afirmaram que o consultor surdo é para 

garantir a qualidade da acessibilidade no audiovisual, é possível orientar os demais 

ouvintes sobre questões técnicas de audiovisual, também avaliar e observar os 

sinais que TILS utiliza, pois afirmaram que uso de LSE com janela de Libras é ótimo 

à acessibilidade para surdos. Essas opiniões e o trabalho de consultor surdo 

também servem para qualquer gênero como filmes, videoaulas, documentários, etc., 



120 

 

que serão gravados e serão exibidos na tela com recursos audiovisuais acessíveis 

para surdos. 

Como já foi citado anteriormente, a Libras é a primeira língua para surdos, por 

isso os participantes afirmaram que se houver janela de Libras ou sinalizante nas 

videoaulas haverá maior compreensão e clareza no vídeo, mesmo LSE sendo um 

recurso de audiovisual acessível, a Libras é prioridade para surdos. Pois hoje ainda 

é a minoria que conta com esses recursos, por parte de alunos surdos, estes se 

sentem “excluídos” por não terem acessibilidade no audiovisual o que prejudica 

muito aprendizagem deles. 

O documento de gravação de materiais em Libras na SEDIS/UFRN 

assegura que um consultor/tradutor surdo de Libras poderá acompanhar o intérprete 

durante a gravação, para pesquisar os sinais e utilizar, e também deve atentar os 

aspectos como sincronia, uso do tempo e outros elementos. (SIMIÃO, 2017) 

No trabalho para gravações de vídeos para audiovisual também é 

necessário realizar escolhas lexicais e terminológicas levando em consideração os 

aspectos culturais e linguísticos da língua-fonte, também deve respeitar o padrão de 

uso para a língua-alvo. (NAVES et al, 2016). 

Durante as gravações de vídeos com intérpretes de Libras, também faz-se 

necessário a presença de consultor surdo para validar lexicais e terminologias, pois 

o papel de intérprete e tradutor é só receber o texto e traduzir para Libras, mas 

consultor pode avaliar e validar no estúdio, quando não houver um sinal específico 

da área, o consultor faz pesquisa, busca, cria, valida e divulga para o uso correto no 

audiovisual. 

Na finalização desta seção, tivemos muitos debates no grupo focal, coletamos 

os dados do questionário final e avaliamos as opiniões de participantes sobre 

consultor surdo no audiovisual. Pois temos que garantir a qualidade de 

acessibilidade no audiovisual quanto à LSE e tradução/interpretação de Libras para 

surdos. O trabalho de consultores surdos é para isso também, para garantir a 

habilidade e qualidade de Libras no audiovisual para que surdos não percam alguma 

coerência da língua de sinais. Da mesma forma, nos preocupamos com o visual da 

tela como as cores de plano de fundo, legenda e vestuário do intérprete, idem o 

tamanho de janela de Libras e os ritmos/expressões do intérprete. Vamos imaginar 

se não tivéssemos o consultor surdo no audiovisual, o que aconteceria com 
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acessibilidade? Vão garantir a qualidade de Libras? Sem consultor, o intérprete não 

é capaz de avaliar nem criar e validar tudo sozinho. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A área de audiovisual no Brasil tem crescido muito com novas produções 

que contam com a acessibilidade para surdos, principalmente a janela de Libras, 

tentando diminuir as barreiras na TV e nos cinemas, até nas videoaulas. Tais mídias, 

em sua maioria, não contam com esses recursos acessíveis como LSE e janela de 

Libras. Pode-se citar a Lei de Libras nº 10.436/02, a qual foi reconhecida no ano 

2002 e o decreto nº 5.626/05 foi declarado em 2005, mas somente doze anos 

depois, em 2017, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) contou com uma 

prova em vídeo traduzida em Libras pela primeira vez para os participantes surdos. 

Mesmo com novas normas e legislações sobre audiovisual acessível, ainda há 

pouca acessibilidade ao surdo, como é o exemplo da janela de Libras, que é a 

principal. E quando a mídia tem acessibilidade, falta obedecer às normas da ABNT, 

como as para tamanho da janela de Libras, entre outras, inclusive as que 

normalizam a LSE. Até agora são poucas mídias acessíveis para os alunos e 

espectadores surdos.  

O nosso objeto de estudo advém da análise dos parâmetros da janela de 

Libras, interpretação e tradução em Libras, legendagem e o papel do consultor 

surdo, pois a questão problema é: quem vai garantir a qualidade de audiovisual 

acessível para surdos? Por isso precisamos melhorar a organização do visual da 

tela do vídeo, como as cores do plano de fundo e os parâmetros da LSE, o espaço 

de janela de língua de sinais, atuação de tradução e interpretação em Libras, e 

seguir as orientações do consultor surdo para garantir a qualidade de aprendizagem 

e entendimento do contexto audiovisual para surdos. 

A consultoria surda é necessária para ser implantada e reconhecida no 

audiovisual, pois esta avalia e responde sobre as cores de plano de fundo e LSE, 

sobre a atuação de tradutores e intérpretes de Libras, bem como discute sobre o 

restante das coisas que precisam de aprofundamento para futuros estudos sobre a 

legenda no formato itálico, que indica voz fora da tela, mas precisa de identificação, 
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e também sobre as três opções de recursos acessíveis para surdos como janela de 

Libras, LSE e as duas juntas.  

E por isso temos que reconquistar a janela de Libras, a qual é um grande 

avanço para comunidade surda, sendo muito valorizada, e tendo a comunidade 

crescido muito, como já são quase 10 milhões de deficientes auditivos no país 

(IBGE, 2010), o equivalente a 5% da população brasileira, devemos promover a 

inclusão para o acesso ao conteúdo pelo surdo e para criar as produções de vídeos 

a serem publicadas com recursos acessíveis para surdos. Contudo, há a falta mais 

específica na área de Libras, por exemplo, o consultor surdo para acompanhar a 

tradução e interpretação, consultar e melhorar a terminologia em Libras e o diálogo 

com profissionais de audiovisual sobre aspecto do vídeo e da LSE. Em função disso 

iniciou-se a pesquisa sobre recursos acessíveis para surdos e principalmente no que 

diz respeito à consultoria surda. Portanto, o pesquisador teve essa experiência de 

trabalho na SEDIS/UFRN, para acompanhar as traduções e interpretações em 

Libras após e durante gravações de vídeos com documentários e videoaulas, bem 

como na edição de vídeos.  

Desse modo, a partir da nossa pesquisa, estamos discutindo sobre 

Consultoria Surda, com foco no papel de “Consultor Surdo” — podendo ser utilizado 

ainda o nome de “Consultor de Libras” — no audiovisual e também discutimos sobre 

o visual da tela desse documentário como plano de fundo e os parâmetros da LSE.  

Já pensamos em colocar a janela de Libras e legendagem juntos na tela 

como única opção de recurso acessível para surdos, mas após análises de dados, 

alguns participantes preferem separar os recursos acessíveis e ter mais opções no 

DVD para escolher apenas legenda, tradução em Libras ou ambas. Pois caso 

estejam os dois recursos acessíveis ao mesmo tempo, o espectador surdo pode 

perder o foco do contexto, tal como quando este assiste diretamente na janela de 

Libras,  e em algum momento sente vontade de ver a legenda, ao olhar a legenda, 

perderá algum contexto do entendimento, pois a  legenda e a Libras não é a mesma, 

mas a LSE em português garante a oportunidade de melhor adequação à linguística, 

porque pode entender os contextos entre LSE e Libras e ter condições de usar a 

língua portuguesa em outros lugares como redes sociais e no dia a dia em 

sociedade. Já imaginou quando tivermos alunos surdos oralizados que não são 
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fluentes em Libras e surdos fluentes em língua de sinais em uma sala? Quais as 

opções de recursos acessíveis que devemos escolher para exibir? A janela de 

Libras, legenda ou ambas? 

O setor de acessibilidade da SEDIS/UFRN seguiu todas as normas da ABNT, 

tais como vestuários de intérpretes de Libras entre outros recursos acessíveis para 

surdos, mas erraram ao colocar o plano de fundo amarelo onde fica a janela de 

Libras, o que não agradou visualmente os surdos. Nesse resultado, o plano preto 

fica melhor para todos se sentirem confortáveis ao assistir à língua de sinais. 

Em relação à legenda descritiva simultaneamente à janela de Libras, quando 

houve apenas essa opção, os sujeitos sentiram falta de algumas informações como 

barulhos, ruídos e outros tipos de sons, que o intérprete não traduz, essa questão 

precisa ser mais pesquisada futuramente porque isso não faz parte de nossa 

pesquisa, o nosso objetivo era ter consultoria surda com a relação de tradução e 

interpretação em Libras no audiovisual e melhoria da tela visual. 

Os participantes surdos da pesquisa reafirmaram a importância do consultor 

surdo no audiovisual para observar, orientar, analisar, corrigir, fazer revisões durante 

tradução e interpretação em Libras nos vídeos, sugerir a melhoria de ritmos e 

expressões faciais dos intérpretes de Libras, pesquisar e validar os sinais de língua 

de sinais para uso no audiovisual, o consultor surdo deve acompanhar antes, 

durante e após de gravações de vídeos para avaliar, pois tem experiência da 

comunidade surda, garante o entendimento e a clareza do contexto de audiovisual 

para espectadores surdos. Nós coletamos e resumimos todas as respostas de 

sujeitos no campo aberto em que eles escreveram sobre a importância do consultor 

surdo no audiovisual.  

Realmente é fundamental contar com surdos para trabalhar no audiovisual, na 

interpretação e traduções de Libras, consultor de Libras e consultor de LSE, pois 

esses profissionais surdos têm conhecimento da identidade surda, cultura surda e 

representam esta comunidade, souberam controlar e melhorar a comunicação em 

língua de sinais para que espectadores surdos possam assistir tranquilos tanto em 

Libras quanto com LSE. 

Também confirmamos a importância do consultor surdo, pois ele pode 

equilibrar e garantir a qualidade de tradução de Libras no audiovisual, não é só 

avaliar, mas também orientar a postura de tradutor e intérprete como ritmo e 
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expressões faciais na hora de gravação de vídeo, as mãos, para utilizar o visuo-

espacial, precisam ter espaços livres abaixo, aos lados e cima de cabeça do 

intérprete, a fim de sinalizar sem nenhum corte e/ou dificuldade na amplitude dos 

gestos. Também trabalha com terminologia para utilizar os sinais corretos para 

tradutores de Libras usarem nos vídeos, quando não houver um sinal específico, o 

consultor faz pesquisa, busca, cria, valida e divulga o sinal a ser utilizado. 

O consultor surdo pode observar as atuações dos tradutores e intérpretes de 

Libras durante gravações de vídeo, pois os espectadores gostariam muito de assistir 

Libras com ritmo, por exemplo a música, gargalhadas de personagens, entre outros 

aspectos, o tradutor deve mostrar quase do mesmo jeito do personagem na tela 

para que surdos possam entender melhor o que está acontecendo.  

Os consultores surdos poderão participar de qualquer gênero de vídeo como 

documentário, videoaulas, filmes, entre outros com tradução e interpretação em 

Libras para garantir a qualidade da coerência de Libras no audiovisual. As sugestões 

de requisitos para ser consultor surdo são: 1) ser surdo; 2) fluente em Libras; 3) ter 

bons conhecimentos ou ser fluente em Português; 4) ter identidade surda e cultura 

surda; 5) ter formação na área de Libras; 6) ter conhecimento na área audiovisual; 7) 

ter conhecimento de recursos acessíveis como janela de Libras e LSE. 

Há três sugestões de trabalhos para consultor surdo no audiovisual são: 

terminologia, tradução e interpretação em Libras e visual de janela de Libras. 

No caso de terminologia, os tradutores e intérpretes de Libras e consultores 

surdos devem ler os roteiros antes de gravação de vídeos, caso os intérpretes 

tiverem algumas dúvidas sobre os sinais em Libras, poderão perguntar para 

consultor surdo, quando não houver um sinal específico para ser utilizado no 

audiovisual, o consultor deve pesquisar se há sinal existente em outra regional 

(outros estados brasileiros), quando não houver, deve entender o conceito dessa 

palavra e deve explicar em Libras para ele,  com o intuito de criar o sinal, após a 

criação de sinal, deve avaliar e validar esse sinal para registrar no glossário e no 

final divulgará o novo sinal para intérpretes e tradutores de Libras e outros 

profissionais de outras áreas usarem nos vídeos, estudantes surdos e ouvintes, 

professores de Libras e outros poderão usar esse sinal para outros afins. 

Após terminologia e as gravações de vídeos, o consultor surdo deve dialogar 

com outros profissionais do audiovisual, como editor de vídeos e legendistas, para 

que possa melhorar o visual na tela como as cores corretas no fundo de vídeo, 
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posição e o tamanho da janela de Libras de acordo com ABNT para garantir a boa 

visualização de janela de Libras para espectadores surdos, entre outros acordos. 

Sugere-se como estudos futuros aprofundar questões de consultores surdos 

em outras áreas como teatro e eventos, pois esse caso é diferente do da nossa 

pesquisa, visto que nessas áreas as apresentações são “ao vivo” e simultaneamente 

à tradução, nosso estudo é o audiovisual que é possível observar e discutir antes, 

durante e após gravações de vídeos, no caso de algum erro, poderá ser gravada 

novamente para finalizações. 

Acredita-se que o nosso estudo possa fazer com que os editores de vídeos e 

outros profissionais de audiovisual reflitam sobre quais elementos podem ser 

implantados como melhorias às produções audiovisuais que visam ampliar a 

autonomia e independência de diferentes tipos de usuários. Ampliar seu espaço 

para a comunicação adequada e que promova condições de acesso aos conteúdos 

disponíveis com qualidade de terminologia em Libras, tradução e interpretação em 

Libras, a janela de língua de sinais e legendagem. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I: 1º Questionário 

 

QUESTIONÁRIO SONDAGEM INICIAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

COLABORADORES 
 

1º ENCONTRO – 30 DE MARÇO DE 2019 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
1. Nome: _______________________________________________________ 
 
2.Cidade onde nasceu: ___________________________________________ 
 
3. E-mail: _______________________________________________________ 
 
4. Formação 

 Letras/Libras - Ano de conclusão: ________ 
 Outra (s): _____________ - Ano de conclusão: ________ 

 
 Pós-graduação: 

(  ) Não - (  ) Sim, qual? ____________________ Ano de conclusão ________ 
 

 Curso(s) de aperfeiçoamento: 
(  ) Não - (  ) Sim,qual? ___________________________________________ 
 
5.Trabalha: 
(  ) Não- (  ) Sim, onde? ___________________________ 
 
6.Tem algum parente surdo? 
(  ) Não - (  ) Sim, quantos? ____ 
 
7.Conhecimento da Língua Brasileira de Sinais: 
(   ) Fluente - (   ) Bom - (   ) Razoável - (   ) Pouco 
 
8.Conhecimento da Língua Portuguesa: 
Ler/compreender: (  ) Fluente – (  ) Bom – (   ) Pouco 
Escrever:(  ) Fluente – (  ) Bom – (   ) Pouco 
 

9. Já assistiu alguns filmes-documentários? (   ) Sim – (   ) Não 

 Acessibilidade: (   ) Janela de Libras – (   ) Legendado – (   ) Nenhum 
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APÊNDICE II - Questionário final 

QUESTIONÁRIOS – 04 DE MAIO DE 2019 

NOME:  

Marca UMA escolha de sua preferência: 

1. Na acessibilidade de produções audiovisuais, você prefere que tenha: 
a. (   )  Janela de Libras com indicação em legenda de ruídos e músicas. 
b. (   )  Janela de Libras com Legendagem para surdos e ensurdecidos 
c. (   )  Janela de Libras sem Legendagem para surdos e ensurdecidos 

 
2. No visual: 

a-(   )   

 

b-(   )   

 
 

3. Formatos da legenda: 
a. Borda: 

I-(   )  sem borda 

 

II-(   )  com borda 

 
 

b. Cor: 
i. (   )  Amarelo 
ii. (   )  Branco 

 
c. Tamanho: 

i. (   )  Grande 
ii. (   )  Padrão (ABNT) 
iii. (   )  Médio 

 
4. Cores de fundo: 

a-(   )  

 

b- (   )   

 
c-(   )   

 

d-(   )   
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ANEXOS 

ANEXO A: CAAE sob nº 02148118.0.0000.5292 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
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ANEXO C - Termo de autorização para uso de imagens (fotos e vídeos) 
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ANEXO D - Termo de Confidencialidade 

 

 


