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RESUMO

Esta pesquisa procurou analisar os portais de notícia dos jornais cearenses Diário do Nordeste

e  O Povo,  com base  nas  Diretrizes  de Acessibilidade  para  Conteúdo Web (WCAG) 2.0,

identificando as principais  falhas na acessibilidade do material  jornalístico que está sendo

produzido e  de  que  maneira  ele  tem sido  apresentado aos  consumidores  com deficiência

auditiva e visual. Para tanto, utilizamos a metodologia do tipo bibliográfica com exploração

de  dados  e  legislações  que  corroboram  com  a  inclusão  social  e  o  direito  universal  à

informação, além do estudo de caso do webjornalismo cearense, focando nos dois maiores

portais de notícia de Fortaleza. Toda a pesquisa foi sustentada por legislações vinculadas a

pessoas com deficiência, como a Lei Brasileira de Inclusão, Nº 13.146, por exemplo; pelos

conceitos de ética no jornalismo trazidos por Tófoli (2008); pela dialética entre comunicação

e  acessibilidade  de  Bonito  (2016);  além das  leituras  sobre  webjornalismo  de  Canavilhas

(2006). Com esse aparato, aplicamos os testes de inclusão das ferramentas AccessMonitor e

Movimento Web Para Todos (MWPT), fundamentados nas WCAG 2.0, e elaboramos uma

comparação  do  nível  de  inclusão  de  cada  portal,  pontuando  seus  principais  defeitos  e

apresentando  possibilidades  de  correção.  Os  resultados  apontam  claramente  a  falta  de

acessibilidade  do webjornalismo cearense  para  pessoas  com deficiência  auditiva  e  visual.

Com isso, finalmente, foi possível refletirmos acerca da função social do jornalismo e de que

forma a academia também tem lidado com a democratização do acesso à informação e com o

uso das novas tecnologias  como facilitadoras  da comunicação e  inclusão  de pessoas com

deficiência auditiva e visual.

Palavras-chave: Acessibilidade. Webjornalismo. Pessoas com deficiência. Inclusão social.



ABSTRACT

This research sought to analyze the news portals of the Ceará newspapers Diário do Nordeste

and O Povo, based on the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, identifying the

main flaws in the accessibility of the journalistic material being produced and how it has been

presented to consumers with hearing and visual impairment. For this, we use the methodology

of the bibliographic type with exploitation of data and legislation that corroborate with social

inclusion  and  the  universal  right  to  information,  as  well  as  the  case  study  of  Ceará

webjournalism,  focusing  on  the  two  largest  news  portals  in  Fortaleza.  All  research  was

supported by legislation related to people with disabilities,  such as the Brazilian Inclusion

Law, Nº. 13,146, for example;  by the concepts of ethics  in  journalism brought by Tófoli

(2008);  by  the  dialectic  between  communication  and  accessibility  of  Bonito  (2016);  and

besides the readings on webjournalism of Canavilhas (2006). With this tool, we applied the

tests  of inclusion of the tools AccessMonitor and Movimento  Web Para Todos (MWPT),

based on WCAG 2.0, and we elaborated a comparison of the inclusion’s level of each portal,

punctuating  its  main  defects  and  presenting  possibilities  of  correction.  The  results  point

clearly to the lack of accessibility of the webjournalism of Ceará for people with hearing and

visual  impairments.  With this,  finally,  it  was possible  to reflect  on the social  function of

journalism  and  how  the  academy  has  also  dealt  with  the  democratization  of  access  to

information  and  with  the  use  of  new  technologies  as  facilitators  of  communication  and

inclusion of people with hearing and visual impairment.

Keywords: Accessibility.Web journalism.Disabled people. Social inclusion.
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1 INTRODUÇÃO

Algumas  discussões  sobre  os  meios  utilizados  e  os  modos  de  fazer  comunicação  e

jornalismo,  por  mais  que  já  tenham  sido  superadas,  ainda  são  questionadas  quando  a  ética  e

obrigação social estão em pauta. O direito à informação pública, proposto pelo Código de Ética dos

Jornalistas Brasileiros (2017), é desprezado a partir do momento em que a comunicação deixou de

ser acessível para a sociedade como um todo, tendo em vista a diversidade e quantidade de pessoas

com deficiência auditiva e visual no Brasil.

De  acordo  com  os  últimos  dados  coletados  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística (IBGE), no censo demográfico de 2010, 23,9% da população brasileira possui algum tipo

de deficiência, ou seja, mais de 45 milhões de pessoas. Destas, 1,6% são completamente cegas e

7,6% são totalmente surdas. São mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual (sendo 582

mil cegas e seis milhões com baixa visão) e cerca de 9,7 milhões com deficiência auditiva; deste

total, aproximadamente dois milhões possuem deficiência auditiva severa (sendo 1,7 milhão com

grande dificuldade e 344,2 mil completamente surdos) e cerca de 7,5 milhões apresentando alguma

dificuldade auditiva.

A partir dos dados da Cartilha do Censo 2010 (2012), o Ceará é o terceiro estado com maior

número de pessoas com deficiência no país, aproximadamente 2,3 milhões, ficando atrás apenas do

Rio Grande do Norte e da Paraíba. No Ceará, mais de 24 mil não enxergam de modo algum e

ultrapassa 16 mil  o número de pessoas completamente surdas. Esses números teriam relevância

suficiente para que o jornalismo cearense se adaptasse, a partir das novas tecnologias, facilitando o

acesso à comunicação para todos, contando ainda com tantas leis, além do Código de Ética, que

garantem isso como direito de todo cidadão.

É preciso questionar até que ponto é conveniente para o jornalismo deixar algumas questões

éticas  em segundo ou, até  mesmo,  último plano,  sabendo que um direito  essencial  para todo e

qualquer ser humano está sendo desrespeitado. Pequenas adaptações e uso de novos recursos para a

divulgação de notícias podem, sim, demandar mais tempo e gerar um gasto mais elevado para o

produtor,  mas,  certamente,  ele  não  será mais  alto  do que o custo da não informação,  objetivo

essencial da profissão e um dos princípios mais importantes dos direitos humanos.
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A comunicação social é elemento básico, garantido pela Constituição Federal   (BRASIL,

1988), em seu Capítulo V, para a construção de uma sociedade efetivamente democrática. Mais que

um serviço ou técnica, ela é um direito humano fundamental. Isso significa que todas as pessoas

devem ter  condições  para se expressar livremente.  Tófoli  (2008),  fortalece  esse pensamento  ao

afirmar:

O fato é que a ética encerra muito mais que normas, a ética pressupõe respeito aos valores
mais intrínsecos ao ser humano. E o jornalismo só será verdadeiramente ético a partir do
momento em que exercer sua prerrogativa de contribuir efetivamente para uma sociedade
mais justa, transparente, humana, solidária, fraterna e livre. (TÓFOLI, 2008, p. 9)

Para Tófoli (2008), os seres humanos agem de acordo com o significado que atribuem à

realidade a partir da interação social e dos meios de comunicação, que desempenham papel decisivo

na estruturação do espaço público e do consenso social. Fisher (1984), já afirmava isso quando dizia

que “os seres humanos não podem ser privados de seus direitos de viver e ainda existir; nem podem

ser privados de seu direito de comunicar sem que se diminua sua dignidade humana e sem que se

negue sua própria condição de humanidade” (FISHER, 1984, p. 42).

Embora algumas iniciativas sejam tomadas para garantir o acesso à informação para pessoas

com deficiência  visual  e  auditiva,  estas  ainda  são  excluídas  quando  o  assunto  é  jornalismo  e

comunicação.  Diversos produtos jornalísticos,  como o telejornal,  por exemplo,  ainda não foram

adaptados para a diversidade humana e suas inúmeras formas de se comunicar. A opção do closed

caption1 é importante para pessoas com deficiência auditiva, mas os cegos ainda sentem falta do uso

da audiodescrição2 em alguns momentos para deixar a reportagem mais compreensível.

Quando falamos de adaptação e de acessibilidade, as pessoas costumam associar apenas ao

meio  físico,  como  rampas,  vagas  especiais,  corrimões,  plataformas  elevatórias  etc,  mas,  na

1 Closed caption ou legenda oculta, também conhecida pela sigla CC, é um sistema de transmissão de legendas, via 
sinal de televisão, que podem ser reproduzidas por um televisor que possua função para tal, e tem como objetivo 
permitir que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar os programas transmitidos com mais facilidade. 
As legendas ficam ocultas até que o usuário do aparelho acione a função na televisão através de um menu ou de 
uma tecla específica.

2 Audiodescrição é a uma narração adicional para os deficientes visuais consumidores de meios de comunicação 
visual, onde se incluem televisão, cinema, dança, ópera e artes visuais. Consiste num narrador que fala durante a 
apresentação, descrevendo o que está acontecendo durante as pausas naturais do áudio e durante diálogos, quando 
considerado necessário. A audiodescrição traduz a imagem visual de uma forma que a torna acessível a milhões de 
indivíduos que de outro modo não teriam um acesso pleno às informações.
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comunicação, esse assunto se torna bem mais amplo, de acordo com o livro ‘Município para todos’

(CESPP/IBAM, 1998) da série ‘Política Municipal para a Pessoa Portadora de Deficiência’:

Acessibilidade significa a possibilidade de uma pessoa poder utilizar ambientes, objetos e
serviços  necessários  à  sua  existência  como ser  humano,  de  forma  plena,  com a  maior
autonomia, independência e segurança possíveis. Portanto, acessibilidade não é apenas a
possibilidade de acesso ao ambiente, por exemplo, através de uma rampa ou elevador. É
muito mais que isso. É a possibilidade real de uma pessoa poder entrar e utilizar aquele
ambiente,  de interagir  com ele,  de explorá-lo,  sem a necessidade  de outra  pessoa para
auxiliá-la. (CESPP/IBAM, 1998, p. 20)

Portanto,  a  mídia  tem  como  papel  principal  fazer  com  que  todos  tenham  acesso  à

informação, independente de que forma isso aconteça. Os telejornais podem utilizar uma janela de

tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para facilitar a leitura feita por pessoas surdas ou

técnicas de audiodescrição para que pessoas com deficiência visual tenham mais propriedade nas

imagens que estão sendo divulgadas.

O “Visual”,  programa que estreou como “Jornal  Visual”,  em 1988, na TV Cultura,  é  o

primeiro jornal  diário  criado com foco em pessoas com deficiência  auditiva.  O programa,  com

formato de revista eletrônica, é referência da comunidade surda e tem como foco entrevistas com

pessoas com deficiência ou matérias associadas ao tema, o que acaba limitando também o acesso a

informações gerais de interesse público. De acordo com Sassaki (2002): 

A empresa inclusiva é aquela que acredita no valor da diversidade humana, contempla as
diferenças  individuais,  efetua  mudanças  fundamentais  nas  práticas  administrativas,
implementa  adaptações  no  ambiente  físico,  adapta  procedimentos  e  instrumentos  de
trabalho, treina todos os recursos humanos na questão da inclusão etc. (SASSAKI, p. 42)

Sendo assim, um produto jornalístico acessível a todos deve se atentar e fazer uso das novas

tecnologias da informação para que esta seja realmente colocada em prática. Fatores que limitam o

acesso à informação podem agravar a disparidade e a diferença entre as pessoas, seja social, étnica,

religiosa ou linguisticamente, entre os que têm ou não esse acesso, independente da forma ou da

adaptação utilizada.

A própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) garante,

em seu artigo 63, que é considerada uma barreira na comunicação ou na informação “qualquer

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

recebimento  de  mensagens  e  de informações  por  intermédio  de  sistemas  de comunicação  e  de

tecnologia da informação”.
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Também  concordando  com  essa  orientação,  o  Art.  8º  da  Lei  de  Acesso  à  Informação

(BRASIL,  2011),  assegura  ainda  que  é  preciso  “adotar  as  medidas  necessárias  para  garantir  a

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência” para que estas tenham, de fato, acesso à

informação, direito também garantido no Art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência (BRASIL, 2008):

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar
plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas
para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos
sistemas  e  tecnologias  da  informação  e  comunicação,  bem  como  a  outros  serviços  e
instalações  abertos  ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural.
(BRASIL, 2008)

Ainda nesse sentido, Suaiden (2006) diz que o cidadão excluído da sociedade pode se tornar

dependente, pouco criativo, sem espírito crítico para tomar decisões sobre a sua vida e sem noção

de sua cidadania. Isso acaba segmentando ainda mais as pessoas de acordo com o modo como cada

uma se comunica. Também deve ser levada em conta a cultura, o contexto e as necessidades de

cada indivíduo para que a informação de fato aconteça.

Seguindo esse pensamento, pretendo, com este trabalho, mostrar que o jornalismo online

pode se tornar mais acessível para pessoas com deficiência auditiva e visual e praticar um de seus

princípios básicos, que é a informação. E justifico este trabalho afirmando a importância do tema

para a sociedade como um todo, principalmente para pessoas com deficiência, sendo elas também

partícipes no processo de inclusão social na mídia e no uso e adaptação de novas tecnologias em

produtos jornalísticos de Fortaleza.

Este estudo segue a orientação teórica de autores que façam relação ou discutam temas como

acessibilidade,  comunicação,  direitos  humanos,  ética,  inclusão  social,  jornalismo,  mídia,  novas

tecnologias e webjornalismo. Selecionei Luciene Tófoli como a autora que trata da melhor forma

alguns conceitos sobre ética. Como este estudo é bastante orientado por leis, escolhi trabalhar com o

livro ‘Ética no Jornalismo’ (2008) da autora por trazer uma proposta de reflexão sobre a prática

jornalística  a  partir  do Código de Ética  profissional  de 2007.  Então,  ela  respalda as atividades

jornalísticas sempre com base na leitura do código profissional.

O principal autor que fala sobre acessibilidade e inclusão social é Romeu Kasumi Sassaki,

sendo este um dos autores preferidos na área por trabalhar a acessibilidade como uma das partes do
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todo, ou seja, sem dar um olhar exclusivo a ela. No livro ‘Inclusão: construindo uma sociedade para

todos’ (2002),  o autor  aborda várias  áreas  onde a  inclusão pode estar  presente,  mas  o escolhi,

principalmente, por trazer leis e políticas integracionistas e inclusivas em sua discussão.

Além de Sassaki (2002), trago neste trabalho algumas séries sobre ‘Política Municipal para a

Pessoa Portadora de Deficiência’ que também são de grande importância já que traçam a construção

de um município para todos, além de discussões voltadas para o planejamento de ações públicas e

leis voltadas para o tema como, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão (2015), a Lei de Acesso à

Informação (2011), a própria Constituição Federal (1988) e a Cartilha do Censo do IBGE (2010).

Há  também  os  autores  João  Messias  Canavilhas  (2014),  Marcos  Palacios  (2002),  José

Afonso Silva Jr. (2002) e Wilson Dizard Júnior (2000), que trabalham conceitos de mídia, novas

tecnologias e webjornalismo. A partir da leitura deles sobre os avanços das novas tecnologias para o

jornalismo, as características e funcionalidades das notícias na internet e princípios e diretrizes de

acessibilidade para web, pude aplicar dois testes de inclusão na web, baseados nas  Diretrizes de

Acessibilidade  para  Conteúdo  Web  (WCAG)  2.0,  e  detalhar  os  resultados,  avaliando  a

acessibilidade e funcionalidade dos dois principais portais de notícia de Fortaleza.

O número de pessoas com deficiência no Ceará e a quantidade de leis promulgadas pela

causa desse público, como a Lei Brasileira de Inclusão, Nº 13.146 (BRASIL, 2015), de 6 de julho

de  2015,  por  exemplo,  deveriam  servir  para  que  as  empresas  de  comunicação  cumprissem  e

respeitassem os direitos dos cidadãos com deficiência no que tange à comunicação social. Porém, a

quase  totalidade  do  conteúdo  gerado  pelos  maiores  jornais  locais  não  contém acessibilidade  e

gostaria de entender os motivos que levam a isso.

Com este  trabalho,  pretendo,  então,  questionar  de  que  maneira  os  portais  do  Diário  do

Nordeste e do O Povo têm adaptado seu produto para que as pessoas com deficiência auditiva e

visual tenham acesso à informação. Com isso, meço e avalio a acessibilidade dos dois portais a

partir de critérios embasados nas WCAG 2.0, da plataforma Movimento Web Para Todos (MWPT),

lançada em 20 de setembro de 2017, e do AccessMonitor, ferramenta que dispõe de uma bateria de

testes onde são validadas apenas práticas de acessibilidade.
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Discuto também a maneira que os jornalistas cumprem, a partir do Código de Ética e da sua

obrigação social, o item I sobre o direito à informação e quais adaptações o jornalismo ainda precisa

fazer para garantir uma informação e comunicação mais acessível para pessoas com deficiência.

Analiso,  assim,  as  limitações  para que tudo isso seja  colocado em prática  de forma objetiva e

inclusiva, sob o respaldo de várias leis como as já citadas anteriormente. 

Um dos  objetivos  principais  da  realização  deste  trabalho  é  entender  de  que  maneira  o

webjornalismo, tendo como objeto de pesquisa os portais do Diário do Nordeste e O Povo, deve se

adaptar  para  que  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  visual  tenham  acesso  à  informação,

prioritariamente, a partir de meios eletrônicos e novas tecnologias. Tudo isso, cumprindo um dever

básico de todo jornalista – o de informar – e respeitando um direito essencial de qualquer cidadão –

o de ser informado.
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2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi adotada a pesquisa do tipo bibliográfica, sendo

feito  um  levantamento  de  dados  publicados  em  artigos,  livros  e  páginas  virtuais  sobre

webjornalismo e acessibilidade. Além disso, também foi realizada a consulta de documentos legais,

como leis, regulamentos e normas técnicas voltadas para a questão da acessibilidade e da atuação do

profissional de jornalismo para respaldar a pesquisa.

Este trabalho seguiu as oito fases de pesquisa bibliográfica, propostas por Marconi e Lakatos

(2003,  p.  44):  escolha  do  tema;  elaboração  do  plano  de  trabalho;  identificação;  localização;

compilação; fichamento; análise e interpretação; e redação. Sobre  esse  tipo  de  pesquisa,

Marconi e Lakatos (2001, p. 43 e 44) afirmam: “trata-se do levantamento de toda a bibliografia já

publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita.  Sua finalidade é

colocar  o  pesquisador  em  contato  direto  com  tudo  aquilo  que  foi  escrito  sobre  determinado

assunto”. 

Sendo assim, esta pesquisa pautou-se na leitura e no fichamento de escritos de diferentes

autores acerca, principalmente, de temas relacionados ao jornalismo na web, à acessibilidade e à

inclusão social.  Durante a pesquisa, foi realizada uma exploração,  a partir  de leituras de fontes

bibliográficas, análise e interpretação de livros e periódicos. Todo o material foi submetido, então, a

uma triagem, sendo selecionado a partir de sua relevância para o desenvolvimento deste trabalho.

Com isso, foram realizadas anotações e fichamentos que serviram de base à fundamentação teórica

deste estudo. 

Outro método utilizado no desenvolvimento desta pesquisa foi o estudo de caso, tendo como

corpus a análise documental abrangente voltada para a acessibilidade de dois portais de notícias

mais  conhecidos  de  Fortaleza,  Diário  do  Nordeste  e  O  Povo,  tendo  como  foco  pessoas  com

deficiência  auditiva  e  visual.  Segundo  Fachin  (2006,  p.  45),  o  estudo  de  caso  é  um  método

caracterizado  como  intensivo,  podendo  aparecer  relações  que  de  outras  formas  não  seriam

descobertas. Ela descreve o seguinte:

O direcionamento desse método dá-se com a obtenção de uma descrição e compreensão
completas das relações dos fatores em cada caso, sem contar o número de casos envolvidos.
Conforme o objetivo da investigação, o número de casos pode ser reduzido a um elemento
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caso ou abranger inúmeros elementos, como grupos, subgrupos, empresas, comunidades,
instituições  e  outros.  Às  vezes,  uma  análise  detalhada  desses  casos  selecionados  pode
contribuir para a obtenção de idéias sobre possíveis relações. (FACHIN, 2006, p. 45) 

A acessibilidade dos dois portais  foi diagnosticada tendo como base alguns critérios das

WCAG 2.0, ligados à deficiência auditiva e visual, a partir da ferramenta básica de acessibilidade

oferecida pela plataforma do MWPT e do validador AccessMonitor. Fachin (2006, p. 45) afirma

que, no estudo de caso, “os dados devem ser apresentados sob a forma de tabelas, quadros, gráficos

estatísticos e por meio de uma análise descritiva que os caracterizam”. Fachin (2006, p. 45) diz

ainda que as principais características auxiliares para o levantamento de dados no estudo de caso

são a apresentação de características distintas ou semelhantes em cada caso e peculiaridades únicas

de  determinado  caso.  Foi  exatamente  isso  que  fizemos  com a  análise  descritiva  das  falhas  na

acessibilidade dos portais, além de suas individualidades.
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3 JORNALISMO E ACESSIBILIDADE

Mesmo havendo difusão do conhecimento, direitos reconhecidos por lei e novas tecnologias

desenvolvidas para a inclusão social na comunicação e divulgação das informações, pessoas com

deficiência auditiva e visual continuam tendo que combater barreiras que não deveriam mais ser

aceitas em pleno século XXI.

O jornalismo enfrenta até hoje uma grande dificuldade de adaptação e adequação às novas

normas de acessibilidade, tendo em vista a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) e a atuante

luta em prol da inclusão e emancipação das pessoas com deficiência. A Lei nº 13.146 (BRASIL,

2015) dá um novo olhar à curatela3 por considerá-la um incentivo à exclusão e dependência dessas

pessoas.  Tal  lei  assegura que a  definição da curatela  não alcança  o direito  ao próprio corpo, à

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.

Nas matrizes curriculares dos cursos de jornalismo, há algumas disciplinas que prezam pela

comunicação visual, como é o caso da fotografia, produção gráfica e telejornalismo, por exemplo, o

que configura um grande desafio no acesso à informação por parte das pessoas cegas. No jornal, o

repórter costuma usar “aqui”, “neste local” para se referir ao lugar onde está, mas muitas vezes não

descreve a cena onde se encontra devido o imediatismo, rapidez e objetividade que a informação

precisa ser passada. 

Todavia, isso acaba ferindo um dos princípios de independência e autonomia da pessoa com

deficiência que, durante esses casos, sempre contará com o auxílio de alguém que estiver do lado

para detalhar a informação. O mesmo acontece no caso das fotografias divulgadas em alguns portais

de notícia. Dificilmente, elas acompanham uma legenda descritiva, o que dificulta o acesso a esse

tipo de informação e, de acordo com o CESPP/IBAM (1998), isso vai de encontro aos critérios de

acessibilidade:

Para que um local seja acessível é necessário que a pessoa possa utilizá-lo com autonomia e
independência, e isso, significa que ela possa conhecê-lo e entendê-lo. Daí a questão da
acessibilidade  estar  relacionada  com  a  informação  e  suas  formas  de  veiculação.  Não
conseguindo ‘ler’ aquele ambiente, identificá-lo e situar-se nos seus espaços, dificilmente a
pessoa poderá utilizá-lo. (CESPP/IBAM, 1998, p. 27)

3 Curatela é um instrumento jurídico previsto no Código Civil como uma forma de representação de pessoas que não 
conseguem expressar sua vontade nem praticar atos da vida civil. Pessoas com deficiência ou comprometimento 
intelectual, por exemplo, são consideradas incapazes. Por meio da curatela, parentes mais próximos são nomeados 
para cuidar e responder pelos atos da vida civil dessa pessoa.
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Ainda não há, nos cursos de jornalismo de Fortaleza, por exemplo, um núcleo, programa ou

até mesmo uma disciplina específica para discutir sobre a acessibilidade da informação nas diversas

áreas de atuação do jornalismo. Até a promoção de eventos e debates que discutam essa temática

são insuficientes. Os principais jornais locais ainda não se apropriaram de recursos que facilitem o

acesso por pessoas com visão parcial ou total. É preciso conversar com essas pessoas e saber de que

forma elas acessam, hoje, as notícias e o porquê de não utilizarem determinados meios para, dessa

forma, dar início às adaptações a partir do compartilhamento de vivências e experiências reais.

Além das diversas leis que respaldam o direito à informação como dignidade humana, o

próprio juramento dos jornalistas abrange esse princípio como uma obrigação profissional:

Juramento  dos  jornalistas:  Juro  cumprir  minhas  obrigações  como jornalista  dentro  dos
princípios  universais  de  justiça  e  democracia,  coerente  com  os  ideais  de  comunhão  e
fraternidade entre os homens, para que o exercício da profissão redunde no aprimoramento
das relações humanas que resultará na construção de um futuro mais digno, mais justo, para
os que virão depois de nós. (TÓFOLI, 2008, p. 20)

Ao jurar o “aprimoramento das relações humanas que resultará na construção de um futuro

mais digno, mais justo, para os que virão depois de nós” (TÓFOLI, 2008), o jornalista concorda

exatamente  com a acessibilidade  da informação,  que  será um grande fator  colaborativo  com o

aprimoramento das relações humanas entre pessoas com e sem deficiência. Todas terão acesso à

informação de forma clara e objetiva,  podendo tirar  suas próprias conclusões e socializá-las da

melhor forma.

A falta de acessibilidade em portais de notícias e produtos jornalísticos ainda é um tema

pouco discutido no âmbito da comunicação, acadêmica ou profissionalmente falando. A maior parte

desses  produtos,  sejam eles  audiovisuais,  impressos  ou  digitais,  ainda  não  são  adequados  para

pessoas com deficiência auditiva ou visual, principalmente. Avaliando o jornalismo impresso ou a

TV, desde o seu surgimento, ambos só poderiam ser lidos por ouvintes ou videntes, fazendo com

que pessoas com deficiência auditiva e visual precisassem da ajuda de alguém para ter acesso, de

fato, à informação. 

3.1 Acessibilidade e informação

Conversei  com  algumas  pessoas  com  deficiência  visual  e  descobri  que  o  meio  de

comunicação  que  elas  menos  utilizam é  o  impresso.  Primeiro,  porque o Braille  ainda  é  muito

precário no nosso país – mesmo o Brasil tendo sido o primeiro a adotar oficialmente o sistema de
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leitura e escrita  criado na França.  O Braille  chegou ao Brasil  em 1854 e,  apenas em 1999, foi

instituída a Comissão Brasileira do Braille (CBB), portaria GM/MEC, nº 319/1.999, alterada pela

Portaria GM/MEC, n° 1.200/2008, que visa, de acordo com o portal do Ministério da Educação

(MEC):

[…] o desenvolvimento de uma política de diretrizes  e normas para  o uso, o ensino,  a
produção  e  a  difusão  do  Sistema  Braille  em  todas  as  modalidades  de  aplicação,
compreendendo  especialmente  a  Língua  Portuguesa,  a  Matemática  e  outras  Ciências,  a
Música e a Informática, considerando a permanente evolução técnico-científica que passa a
exigir  sistemática  avaliação,  alteração  e  modificação  dos  códigos  e  simbologia  Braille,
adotados nos Países de língua portuguesa e espanhola.

A Comissão se reuniu, em março de 2017, para trabalhar na padronização do sistema Braille

em todo o país, que começou a ser publicado recentemente, em outubro de 2017. De acordo com o

portal  do  MEC,  o  objetivo  é  propor  regras  que  unifiquem  o  sistema  e  permitam  o  uso  e

entendimento em todas as áreas da educação. Segundo dados do censo da educação básica de 2016,

do  total  de  971.372  alunos  da  educação  especial,  matriculados  em  escolas  especializadas  e

regulares, 76.470 são cegos, surdocegos ou têm baixa visão.

O segundo motivo pelo qual as pessoas com deficiência não utilizam tanto o meio impresso

é porque a internet, mesmo com algumas falhas, ainda é o intermédio mais acessível para essas

pessoas,  no  geral.  Não  por  utilizarem  recursos  adequados  para  a  inclusão,  mas  devido  à

possibilidade  da  leitura  acontecer  a  partir  do uso de aplicativos  de voz – como o Dosvox 4e o

NonVisual Desktop Access (NVDA)5 ou mesmo celulares que disponibilizam leitores próprios –

que permitem um melhor acesso às informações divulgadas nesse espaço.

Os jornais não disponibilizam nenhum tipo de material em Braille e poucas notícias utilizam

recursos  audiovisuais  como  opção  de  acesso.  Mesmo  com  tantas  falhas  e  ainda  com  muitas

mudanças a serem feitas, as novas tecnologias têm tido algumas adaptações com o passar dos anos,

4 O DOSVOX é um sistema computacional gratuito, baseado no uso intensivo de síntese de voz, destinado a facilitar 
o acesso de pessoas com deficiências visuais a microcomputadores. Ele foi desenvolvido pelo Núcleo de 
Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Através de seu uso é possível 
observar um aumento muito significativo no índice de independência e motivação das pessoas com deficiência 
visual, tanto no estudo, trabalho ou interação com outras pessoas. Atualmente o projeto conta com mais de 80 mil 
usuários espalhados pelo Brasil, Portugal e América Latina.

5 O NVDA é um leitor de telas livre e de código aberto para o sistema operacional Microsoft Windows. Desde a sua 
filosofia, passando pelas definições gerais, sintetizador, definições de voz e teclado até a sua flexibilidade e 
simplicidade, o NVDA tornou-se o primeiro leitor de telas gratuito traduzido para português brasileiro. Ele pode ser
instalado ou simplesmente executado, dependendo das necessidades do utilizador. Através deste executável você 
pode optar em instalar ou criar uma versão portátil com o mesmo instalador.



24

principalmente devido a inclusão digital dessas pessoas. Alguns produtos ficaram obsoletos, como é

o caso dos teclados em Braille. As pessoas com deficiência se adaptaram com os teclados normais e

não utilizam mais aquele outro. 

Com relação a livros, muitas editoras ainda têm dificuldade em disponibilizá-los em áudio

ou PDF, mesmo que sejam comprados. O artigo 68 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº

13.146), em vigor desde 2016, diz que:

O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão, à
distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações
da administração pública ou financiadas com recursos públicos,  com vistas a garantir  à
pessoa  com  deficiência  o  direito  de  acesso  à  leitura,  à  informação  e  à  comunicação.
(BRASIL, 2015)

O estatuto prevê formatos acessados por software leitores de telas ou outras tecnologias que

permitem, por exemplo, leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes

ou  mesmo  a  impressão  em  Braille.  A  lei  não  cita  o  mesmo  para  jornais,  apenas  aborda  a

comunicação  como  um  todo.  Segundo  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  (BRASIL,  2015),  são

considerados como formato acessível os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados

por softwares leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo

a leitura de voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes e impressão em braile. 

Já com relação a pessoas surdas,  que têm uma cultura e comunicação próprias,  a maior

dificuldade é com relação à interpretação das informações. Mesmo podendo ler, as pessoas surdas,

que não são oralizadas, apresentam ainda mais dificuldade na leitura. Por isso, é imprescindível a

janela com intérprete de Libras não só em reprodução de vídeos, mas também em notícias escritas.

O uso da legenda também deve ser feito de forma que facilite essa leitura.

A norma complementar nº 01/2006, estabelecida pelo Ministério das Comunicações, versa

sobre “os recursos de acessibilidade, para pessoas com deficiência, na programação veiculada nos

serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão”. Com a chegada do

sinal digital, a audiodescrição foi exigida. Assim como o closed caption, a audiodescrição iniciou,

obrigatoriamente, em 2011, durante duas horas semanais – o que é quase nada diante da ampla

programação, mas já era algum avanço – e ela acontece, em sua maioria, em programas gravados,

não sendo utilizada em telejornais, por exemplo.
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Aproximadamente  nesse  mesmo  período,  foi  decretada  a  Lei  10.436,  em  2002,  que

reconhece a Libras como meio de comunicação e expressão legal. De acordo com o MEC6, a TV

INES7 foi  o primeiro canal  de TV brasileiro com conteúdo 100% acessível para a comunidade

surda. A plataforma nacional entrou no ar em março de 2013 e lançou, em outubro de 2016, o

programa “Primeira Mão”, o primeiro telejornal nacional em Libras. A TV INES é multiplataforma

desde seu lançamento, afirma o MEC. Além do acesso pela internet, via navegador, ela também

conta com versões para todos os sistemas operacionais de smartphones.

Além da dificuldade na comunicação diária, já que a maior parte da nossa população não se

comunica  em  Libras,  os  surdos  ainda  enfrentam  a  ausência  de  acessibilidade  na  informação,

principalmente em telejornais.  Aqui em Fortaleza,  por exemplo,  não há esse tipo de plataforma

inclusiva  nos  portais  de  notícias.  O  uso  do  closed  caption também  é  complicado  porque  a

compreensão e a construção de frases funcionam de forma diferente na cultura surda, fazendo com

que eles não entendam com clareza as informações transcritas em língua portuguesa.

De acordo com o Decreto Federal nº 5.626 (2005), é obrigação das escolas possibilitarem

aos  alunos  surdos  uma  educação  bilíngue,  na  qual  a  Libras  seja  a  primeira  língua  e  a  língua

portuguesa  a  segunda.  No texto  ‘O surdo e  a  língua  escrita’8,  Erika  Longone,  que  é  mestre  e

especialista  em Distúrbios  da  Comunicação  Humana  pela  Universidade  Federal  de  São  Paulo,

afirma que aproximadamente 95% dos surdos são filhos de pais ouvintes e 5% são filhos de pais

surdos. O surdo está, então, exposto à língua portuguesa no seu núcleo familiar e social, entretanto,

ele também está incluído em uma comunidade surda onde a Libras é a língua dominante. Logo,

cabe à sociedade compreender definitivamente o caráter bilíngue do surdo. Ela continua:

A  Libras  é  uma  língua  de  um  povo,  e  por  ser  uma  língua,  ela  é  viva,  autônoma  e
reconhecida pela linguística. Ela é composta por todos os elementos pertinentes às línguas
orais, isto é, ela possui organização gramatical, semântica, pragmática, sintática e demais
elementos pertinentes à qualquer língua estruturada. Mas não espere tal organização como

6 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33784>. Acesso em: 15 de novembro de 2017.

7 A TV INES pertence ao Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), que é o centro nacional de referência na 
área da surdez no Brasil, sendo um órgão do Ministério da Educação. A TV INES é o resultado de uma parceria 
entra a Roquette Pinto – Comunicação Educativa (chamada anteriormente de ACERP) e o INES. A programação é 
distribuída via satélite para parabólicas, TVs a cabo e DTH, podendo também ser assistida em TVs conectadas 
(smart TV), computadores, celulares e tablets.

8 Disponível em: <https://vidamaislivre.com.br/colunas/o-surdo-e-a-lingua-escrita/>. Acesso em: 3 de dezembro de 
2017.

https://vidamaislivre.com.br/colunas/o-surdo-e-a-lingua-escrita/
http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33784
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um espelhamento do português, pois não é. Quer um exemplo? Artigos não são utilizados
pelos surdos na estruturação frasal da Libras. Flexões verbais também não são utilizadas e
assim inúmeras  outras  diferenças  entre  o  português  e  a  Libras  podem ser  enumeradas.
(LONGONE, Portal Vida Mais Livre)

 Por esse motivo, o uso do  closed caption não é tão adequado aos surdos já que eles têm

como  padrão  a  língua  portuguesa.  Longone  usa  ainda  um  exemplo  claro  e  interessante  para

especificar essa diferença entre as duas línguas: “Em português, na sua forma oral ou escrita, a

frase: ‘O meu sobrinho vai se formar como jornalista em dezembro’ seria a mesma, entretanto, em

Libras, essa mesma frase seria: ‘Dezembro agora sobrinho meu formatura jornalista’”. Sendo assim,

para uma melhor compreensão dos surdos, deveria existir a alternativa de legenda transcrita em

Libras e não apenas em português. Isso no caso de não haver a janela de vídeo em Libras, que é a

melhor opção para a acessibilidade desse público.

O Jornal Visual da TV Brasil é outro exemplo de acessibilidade para surdos. Ele tem seu

conteúdo  feito  apenas  em  Libras,  entretanto  apresenta  duração  de  apenas  cinco  minutos.  Em

Fortaleza,  o  único  período  que  vemos  de  fato  o  uso  das  janelas  com  intérpretes  é  durante

propagandas  de utilidade  pública  e  eleitorais.  Recentemente,  a  Câmara  Municipal  de  Fortaleza

firmou parceria com a Associação dos Profissionais Tradutores e Intérpretes de Libras do Ceará

(Apilce)  e,  desde  agosto  de  2017,  as  sessões  plenárias  começaram a  ser  transmitidas  pela  TV

Fortaleza com interpretação em Libras.

 A  legislação  vigente  diz  que  somente  os  programas  eleitorais,  partidários  e

pronunciamentos oficiais do governo, campanhas e alertas preventivos devem fazer uso obrigatório

da  janela  com intérprete  Libras.  Já  para  outros  programas,  a  janela  é  facultativa,  podendo ser

utilizado  apenas  o  closed  caption,  como  acontece  na  maior  parte  da  programação  televisiva

nacional. Embora o artigo 2º da Lei 10.436 afirme que:

Deve ser garantido, por parte do poder público em geral  e empresas concessionárias de
serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira
de  Sinais  –  Libras  como  meio  de  comunicação  objetiva  e  de  utilização  corrente  das
comunidades surdas do Brasil. (BRASIL, 2002)

O  capítulo  II  da  Lei  13.146  (BRASIL,  2015)  versa  sobre  o  acesso  à  informação  e  à

comunicação e, em seu artigo 67, afirma que “os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem

permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros: I – subtitulação por meio de legenda oculta; II –

janela  com  intérprete  da  Libras;  e  III  –  audiodescrição”.  Em nenhum momento  a  lei  fala  da
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obrigatoriedade desses recursos, então, as emissoras acabam não demonstrando muito interesse em

implantar  a janela  de Libras,  tornando-se inclusivas,  muito provavelmente por conta dos custos

relacionados com a produção, estética e limitação técnica. 

3.2 Acessibilidade e webjornalismo

Não obstante  o avanço da tecnologia,  o acesso à informação por parte das pessoas com

deficiência  continua  tímido.  Inclusive  no  webjornalismo,  campo mais  recente  de  circulação  de

notícias,  a  acessibilidade  caminha  a  passos  lentos,  mesmo  com  o  aparato  de  leis  cobrando  o

contrário, como é o caso do que diz o artigo I da LBI, nº 13.146 (BRASIL, 2015) sobre o tema:

[…] 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. (BRASIL,
2015)

Em 19989, o Diário do Nordeste disponibilizou sua primeira edição no Dosvox, sistema que

se comunica com o usuário pelo computador através de síntese de voz, viabilizando seu uso por

pessoas com deficiência visual, adquirindo, assim, um alto grau de independência no estudo e no

trabalho, como afirma o Instituto Tércio Paciti (antigo Núcleo de Computação Eletrônica – NCE)

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável por criar o sistema com o suporte

do professor José Antônio Borges. 

Na  época,  o  Dosvox  permitia  que  essas  pessoas  tivessem  acesso  a  todas  as  notícias

veiculadas  diariamente,  com  exceção  dos  classificados  do  jornal.  O  sistema  foi  instalado  no

Instituto dos Cegos em 199510 e ofertado gratuitamente pela Sociedade de Assistência aos Cegos

(SAC). Ele começou a ampliar seu uso por pessoas com deficiência visual em Fortaleza a partir de

1997, um ano antes do Diário do Nordeste disponibilizar a primeira edição do jornal no Dosvox.

Ainda  na  década  de  90,  os  maiores  jornais  locais,  Diário  do  Nordeste  e  O  Povo,

experimentaram a versão em Braille. O jornal O Povo foi pioneiro no Brasil, lançando sua versão

9 Disponível em: <http://www.sac.org.br/instituto/DN980729.htm>. Acesso em: 10 de novembro de 2017.

10 Disponível em: <http://www.sac.org.br/instituto/PO970315.htm>. Acesso em: 10 de novembro de 2017.

http://www.sac.org.br/instituto/PO970315.htm
http://www.sac.org.br/instituto/DN980729.htm
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em dezembro de 199711, e as assinaturas eram também entregues em disquete para serem acessadas

pelo Dosvox. Sete meses depois, em julho de 1998, o Diário do Nordeste também disponibilizava

sua primeira edição em Braille. Foram os primeiros passos dados pela independência do público

com deficiência visual em Fortaleza com relação ao acesso às notícias locais, pois eles não mais

precisariam do auxílio de terceiros para lerem e se informarem.

Com relação à  acessibilidade  digital  para  pessoas  surdas,  ela  aconteceu um pouco mais

tarde, no início dos anos 2000. A TV aberta começou a implantar o  closed caption,  recurso de

legenda  oculta  e  dublagem,  obrigatoriamente  durante  duas  horas  por  dia  na  programação  das

emissoras.  A  ação  foi  estabelecida  pela  Norma  Complementar  nº  01/2006,  do  Ministério  das

Comunicações  (MC),  que  representa  um  avanço  no  acesso  à  informação  para  a  pessoa  com

deficiência.  Esse  número  de  horas  aumentou  progressivamente,  e,  em 2015,  já  eram 20  horas

diárias.  Hoje, quase toda a grade nacional  das emissoras abertas utiliza o recurso,  inclusive em

programas ao vivo.

Ainda que apresente algumas falhas – como o delay12, a pontuação, a não reprodução fiel do

texto e o não reconhecimento de algumas palavras – o  closed caption é uma ferramenta muito

importante e inclusiva não só para os deficientes auditivos, como também para idosos, sendo estes

uma parcela  da população muito adepta ao uso da TV e que, em determinado estágio da vida,

começa a apresentar limitações auditivas, fazendo com que a legenda oculta e a dublagem sejam

providenciais.

De  acordo  com  Dizard  Júnior  (2000),  desde  os  anos  de  1990,  o  impacto  das  novas

tecnologias e o avanço da internet fizeram com que as mídias tradicionais passassem a converter

seu  material  para  o  modo  eletrônico.  O  jornalismo,  sobretudo  o  impresso,  sofreu  mudanças

estruturais  e  textuais,  utilizando  novos  estilos  narrativos,  com  o  apoio  da  hibridização  e

convergência, para se adaptar cada vez mais à propagação pela internet.

Alguns pesquisadores da área de webjornalismo, como Barbosa (2005), Palacios (2002) e

Silva Jr. (2002), apontam adaptações na estrutura e na linguagem jornalística direcionada para a

11 Disponível em: <http://www.sac.org.br/instituto/PO971228.htm>. Acesso em: 10 de novembro de 2017.

12 Delay significa atraso e representa a diferença de tempo entre o envio e o recebimento de um sinal ou informação 
em sistemas de comunicação, por exemplo as imagens ou legendas exibidas nos televisores ou as comunicações 
feitas através de chamadas telefônicas.

http://www.sac.org.br/instituto/PO971228.htm
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web,  como  se  fossem  divididas  em  três  gerações.  A  primeira,  conhecida  como  a  fase  da

transposição  (SILVA  JR,  2002),  aconteceu  de  forma  gradativa  em  algumas  empresas  que

despertaram o  interesse  na  inovação  e  começaram a  disponibilizar  seu  conteúdo,  antes  apenas

impresso, para as versões digitalizadas.

Já na segunda, também conhecida como estágio perceptivo (SILVA JR, 2002), foi uma fase

de experimentação de novos recursos jornalísticos direcionados para a internet. O uso e divulgação

de links, e-mails e criação de fóruns de discussão foram algumas dessas criações e inovações no

modo de fazer comunicação. Na terceira geração, chamada de estágio hipermidiático (SILVA JR,

2002),  as  notícias  online  ganharam ainda  mais  espaço na  web e  as  empresas  de  comunicação

investiram  de  vez  na  plataforma  e  investimento  de  material  específico  para  internet.  Sobre  o

desenvolvimento do jornalismo na web, Canavilhas (2006) anuncia:

Tal como aconteceu nos meios tradicionais, o desenvolvimento do webjornalismo também
está  umbilicalmente  ligado  aos  processos  de  aperfeiçoamento  da  sua  difusão.  A
identificação de uma linguagem que tire partido das características oferecidas pelo meio,
por  exemplo,  tem  sido  condicionada  pela  instabilidade  resultante  do  rápido
desenvolvimento das tecnologias de acesso e pelo desequilíbrio geográfico que se verifica
no campo do acesso à Internet. (CANAVILHAS, 2006, p. 2)

Ou  seja,  ele  afirma  que  o  desenvolvimento  dos  meios  de  comunicação  social  está

intimamente relacionado com os avanços que ocorreram nos métodos de difusão. Seguindo esse

raciocínio, Canavilhas (2014) pontua sete características básicas de propagar informação na web,

que  são:  instantaneidade,  interatividade,  memória,  hipertextualidade,  multimidialidade,

personalização e ubiquidade. Cada uma delas traz contribuições importantes para um melhor uso de

novas  tecnologias  virtuais,  mas  algumas  são  ligadas  diretamente  a  questões  relacionadas  à

acessibilidade na web, como é o caso da instantaneidade, multimidialidade e ubiquidade, que serão

analisadas a seguir.

A instantaneidade (CANAVILHAS, 2014), como o próprio nome sugere, é a capacidade de

transmitir uma informação de maneira rápida e que, no jornalismo, também pode ser conhecida

como o “furo”, quando o profissional ou o jornal é o primeiro a repassar aquela informação. Essa

característica também pode estar um pouco associada à acessibilidade, pois, dependendo do meio

utilizado, algumas pessoas podem não ter acesso imediato àquela informação. 
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O  fato  de  deixar  a  notícia  ou  o  portal  mais  acessível  requer,  certamente,  uma  maior

dedicação, quando o profissional se preocupa em descrever uma foto, legendar um vídeo ou mesmo

digitar uma informação repassada por rádio ou via áudio. Mas a adaptação em si não fará com que

essa  característica  se  perca,  pois  a  notícia  será  dada  de  forma  comum  e  também  por  meios

adaptados, seja utilizando fontes maiores, texto com contraste ou a partir de softwares assistivos

como a inclusão da janela de intérprete de Libras. A Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015)

descreve sobre isso ao falar o que é comunicação: 

[…] forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive
a Língua Brasileira  de Sinais (Libras),  a visualização de textos,  o Braille,  o sistema de
sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia,
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz
digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação,
incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. (BRASIL, 2015)

O Art. 63 da LBI (BRASIL, 2015) afirma ainda que “é obrigatória a acessibilidade nos sítios

da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de

governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis”.

Então, o critério de instantaneidade e rapidez da informação deve ser cumprido sem colocar em

xeque o acesso à informação por todas as pessoas, independente de suas deficiências.

A  multimidialidade  (CANAVILHAS,  2014)  trata  da  convergência  de  formatos  num

conteúdo jornalístico, como a produção de foto, vídeo, áudio, texto em uma só notícia. Além de

enriquecer o conteúdo, essa é talvez uma das formas mais acessíveis de produção jornalística, pois,

uma pessoa que não pode visualizar  a  imagem,  informa-se pelo  texto,  se  não consegue ler  no

momento, pode ter uma narração diferenciada com o vídeo etc. O CESPP/IBAM (1988) afirma algo

bem semelhante ao que a multimidialidade pode oferecer para enriquecer o acesso à informação:

São inúmeras as formas de linguagens que se pode lançar mão, desde a fala e o desenho, ao
tato e a escrita.  Todas elas devem ser utilizadas e apropriadas para que a circulação de
ideias seja plena e acessível a todos. A popularização de sistemas de comunicação adotados
internacionalmente e de linguagem universal, como o braille, ou a linguagem de sinais, gera
a nova relação de indivíduos e desmistifica o senso comum que acredita que o uso desses
sistemas deva se dar ‘entre iguais’, ou seja, entre as pessoas portadoras de deficiência, não
envolvendo as demais pessoas neste processo comunicativo. (CESPP/IBAM, 1998, p. 26)

O outro conceito  é o  de ubiquidade (CANAVILHAS, 2014),  onde o autor  afirma ser  a

capacidade de qualquer pessoa, em qualquer lugar, poder acessar um conteúdo em tempo real, seja

através  de um site  ou aplicativo  no celular.  A possibilidade de estar  em diferentes  plataformas
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oferece a chance de se pensar em aplicativos de notícias que transmitam a informação de forma

mais acessível possível, pois poderá ser direcionada a um público específico como o de pessoas

com deficiência auditiva ou visual, por exemplo.

Mesmo com todos esses avanços e potencialidades no fazer jornalístico mais inclusivo e

acessível, ainda não há um esforço suficiente em tornar a acessibilidade uma condição primeira e

importantíssima para a web, aproximando-se ainda mais do cenário ideal da democratização do

acesso à informação.

[…] ao se pensar em desenho e arquitetura universais, estamos pensando primeiramente no
usuário,  e  não  no  produto  em  si.  As  nossas  atenções  se  voltam  para  a  pessoa  e,  em
decorrência  das  suas  possibilidades,  necessidades  e  aspirações,  elaboramos  projetos  de
objetos, edificações ou espaço urbano, que devem ser produtos da vontade e da capacidade
do ser  humano.  Os  produtos  devem estar  a  serviço  da  pessoa  e  não  a  pessoa  estar  ‘a
serviço’ do produto, sendo obrigada a se adequar a este. (CESPP/IBAM, 1998, p. 57)

Belarmino (2014) realizou uma pesquisa sobre o consumo de conteúdos jornalísticos por

pessoas cegas. Aproximadamente 70% deles preferem receber informações pela internet, contudo

“o  webjornalismo  ainda  não  desenvolveu  vínculos  de  reconhecimento  dessas  pessoas  como

consumidores de notícias, e, em alguma medida, desconhece os direitos de acesso à informação por

essas coletividades”. (BELARMINO, 2014, p. 2).

Esses números indicam a importância dos portais de notícias começarem a se preocupar com

adaptação de suas páginas, tendo em vista que esse número de pessoas com deficiência só tende a

crescer devido à usabilidade e à facilidade de navegação nos novos celulares, que disponibilizam

recursos cada vez mais acessíveis.

A Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação

Social da Presidência da República (BRASIL, 2017), traz informações sobre os hábitos de consumo

de mídia pela população brasileira. De acordo com dados da pesquisa, a internet está em segundo

lugar, como meio preferido de 26% dos entrevistados e citada como uma das duas principais fontes

de informação por 49%. Quase 90% dos brasileiros se informam pela televisão e 63% preferem a

TV como principal meio de informação.

Com  isso,  é  emergente  considerar  as  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  visual  como

usuários  ativos  em  potencial.  É  preciso  repensar  como  as  novas  propriedades  e  avanços  do
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webjornalismo podem facilitar a produção de conteúdos mais inclusivos sem que seja necessário

dificultar o desempenho do jornalista ou mesmo gerar altos custos para a empresa. Legendar vídeos,

disponibilizar  audiodescrições  e  janelas  de  intérpretes  de  Libras  ou  mesmo  facilitar  a

navegabilidade dos portais sem o uso de códigos de imagem para reconhecer usuário (conhecidos

como CAPTCHA13) são algumas das ações primeiras que a empresa deve ter. Para isso, é preciso

conhecer e estudar novos recursos que se adaptem facilmente em portais e aplicativos.

Partindo do princípio de que a comunicação pública é essencial na vida de cada pessoa, os

portais  de  notícias  do  governo  deveriam  ser  os  primeiros  a  implementar  recursos  acessíveis,

principalmente  porque  o  Decreto  nº  5.296  (BRASIL,  2004)  determina  a  obrigatoriedade  da

acessibilidade nos portais eletrônicos da administração pública na internet. Então, há mais de uma

década, existem leis que tornam obrigatória a acessibilidade, mas não são cumpridas de fato nem

pelo próprio governo.

De acordo com informações  do Comitê  Gestor  de Internet  (FOLHA DE SÃO PAULO,

2013), em 2011, apenas 4,5% dos sites de serviços públicos no Brasil tinham recursos assistivos.

Talvez,  por esse motivo,  tenha sido lançado recentemente,  em setembro de 2017, o Movimento

Web Para Todos (2017). De acordo com o próprio site, a plataforma é “um ponto de encontro entre

organizações,  desenvolvedores  e  pessoas  com deficiência  com a  missão  de  transformar  a  web

brasileira em um ambiente inclusivo para todos”. 

Ela, basicamente, disponibiliza ferramentas para avaliar páginas e repassar informações para

facilitar a navegação dessas pessoas. O movimento tem o apoio de entidades que trabalham com

pesquisa e desenvolvimento da internet, como o Comitê Gestor da Internet no Brasil e o Consórcio

World Wide Web (W3C), uma comunidade internacional que desenvolve padrões com o objetivo

de garantir o crescimento da web, que será comentado mais detalhadamente no próximo capítulo.

13 CAPTCHA é a sigla da expressão ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’
(teste de público completamente automatizado para diferenciação entre computadores e humanos): um teste de 
desafio cognitivo, utilizado como ferramenta anti-spam. Um CAPTCHA usual envolve um computador (um 
servidor) que pede que um usuário termine um teste. Como os computadores são incapazes de resolver o 
CAPTCHA, todo usuário que incorpora uma solução correta é presumidamente humano. O termo foi inventado em 
2000 por Luis von Ahn, por Manuel Blum, Nicholas J. Hopper (todos da universidade do Carnegie-Mellon), e por 
John Langford (da IBM).
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Ainda com base nas permanentes lacunas da acessibilidade, mesmo em meio à evolução de

recursos  tecnológicos  da  web,  foi  aprovado,  recentemente,  em 17  de  novembro  de  2017,  pela

Comissão  Permanente  de  Acessibilidade  e  Inclusão  do  Poder  Judiciário  cearense,  o  Plano  de

Acessibilidade  contendo  as  metas  e  ações  que  serão  implementadas  no  biênio  2017-2019.  De

acordo com informações  da  notícia  veiculada  no  próprio  site  do Tribunal  de  Justiça  do Ceará

(TJCE, 2017):

A  iniciativa  contempla  medidas  que  ampliam  o  acesso  de  pessoas  com  limitação
locomotora, visual e auditiva aos serviços prestados pela Justiça. Uma delas é a capacitação
de servidores para atender adequadamente aos que têm limitações; ampliação do número de
prédios dotados com a devida acessibilidade e softwares que possibilitem aos deficientes
acessarem informações no site do Tribunal também fazem parte. (TJCE, 2017)

Torna-se contraditório criar projetos de lei como esse Nº 0054/2017 para fiscalizar ou fazer

com que leis federais e municipais, existentes há alguns anos, sejam cumpridas. O artigo 4º do

projeto de lei (CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2017) afirma, como atribuição dessa

Comissão, “propor normas relativas ao cumprimento das leis de acessibilidade em todos os níveis”.

Ainda nesse raciocínio, o artigo 1º do mesmo projeto de lei declara que a Comissão é:

[…] destinada a elaboração de normas e regulamentos, a fiscalização e o controle das ações
do  poder  público  municipal  quanto  à  acessibilidade  de  todas  as  pessoas,  incluindo  as
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida às edificações,  vias públicas,  espaços
públicos  e  de  uso  público,  serviços  de  transportes  urbanos,  mobiliários,  equipamentos
urbanos e meios de comunicação. (CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2017)

Com isso, o TJCE reconheceu acima que descumpre, por exemplo, a Constituição (BRASIL,

1988), quando esta objetiva a promoção do bem de todos sem qualquer discriminação; a Lei de

Acesso à Informação (BRASIL, 2011), quando esta prevê a adoção de medidas necessárias para

garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência; e a Lei Brasileira de Inclusão

(BRASIL, 2015), já que esta torna obrigatória a acessibilidade nos sites mantidos por empresas com

sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo.

É importante a iniciativa de inclusão desse recente projeto de lei (CÂMARA MUNICIPAL

DE FORTALEZA, 2017), mas ainda assim é contraditório quando há tantas leis que já atestam a

obrigatoriedade da acessibilidade como um direito e um critério da equidade humana. É um descaso

sites de notícias do governo, alimentados diariamente por jornalistas, apresentarem até então tantas
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omissões no quesito acessibilidade, diante de tantas informações em prol do movimento, da luta e

da causa da inclusão social de pessoas com deficiência.
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4 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES NORTEADORES DA ACESSIBILIDADE PARA WEB 

O W3C é uma comunidade internacional que desenvolve padrões com o objetivo de garantir

o crescimento da web e tem como missão conduzi-la ao seu potencial máximo. Ela agrega empresas

e organizações independentes  e deu início às suas atividades,  no Brasil,  em novembro de 2007

como parte  da iniciativa  do Comitê  Gestor  da Internet  (CGI.br)  e  do Núcleo  de  Informação e

Coordenação  do Ponto  BR (NIC.br).  Dentre  os  grupos  de  trabalho  da  W3C,  está  o  Grupo de

Trabalho de Acessibilidade na Web (ou GT Acessibilidade), criado para discutir e planejar ações

em favor de uma web mais acessível.

Segundo a pesquisa ‘Dimensões e características da Web brasileira: um estudo do .gov.br’

(2010),  realizada  pelo  W3C.br/NIC.br,  apenas  2%  das  páginas  governamentais  da  web  são

acessíveis.  O objetivo  do  GT Acessibilidade  é  mudar  esse  cenário,  ainda  atual,  fomentando  a

discussão e ações efetivas para que a web seja realmente um lugar para todos. De acordo com

Hartmut Richard Glaser (CIG.br/NIC.br, 2010), diretor executivo da CGI.br:

Os  resultados  dessa  pesquisa  revelam  características  dos  domínios,  páginas  Web  e
servidores  Web  brasileiros,  que  mostram  como  as  organizações  desenvolvem  as  suas
páginas Web, considerando aspectos de acessibilidade, universalidade, tipos de tecnologias
e tipos de documentos. (CIG.br/NIC.br, 2010, p.10)

Dessa forma, as WCAG 2.0 surgem, a partir das ações do GT Acessibilidade do W3C, como

um dos pilares da acessibilidade na web e referência principal para a construção de páginas que não

criem barreiras para as pessoas com deficiência, abrangendo, assim, diversas recomendações com a

finalidade de tornar o conteúdo da web o mais acessível possível. De acordo com as WCAG 2.0, na

lista de deficiências estão inclusas cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de

aprendizagem,  limitações  cognitivas,  limitações  de  movimentos,  incapacidade  de  fala,

fotossensibilidade, bem como as que tenham uma combinação destas limitações.

São  quatro  os  princípios  das  WCAG  2.0,  sendo  eles:  1)  Perceptível;  2)  Operável;  3)

Compreensível; e 4) Robusto. Cada um deles é subdivido em algumas diretrizes abrangentes que os

guiam, totalizando 12 e, cada uma dessas diretrizes ainda se dividem em critérios de sucesso, como

são chamados, que totalizam 61. Percebe-se que é um estudo criterioso e extenso, pois respeita as

diferentes especificidades de cada deficiência.  Como o meu estudo é a análise da acessibilidade
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para pessoas com deficiência auditiva e visual, deter-me-ei apenas aos critérios relacionados a essas

duas deficiências.

De  acordo  com  as  WCAG  2.0,  para  que  um  portal  seja  perceptível,  é  necessário

disponibilizar alternativas diversas de textos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Como

exemplo disso, o site pode permitir a ampliação e contraste textual para pessoas com baixa visão,

gravações  em  áudio,  legendas  em  vídeos,  audiodescrição,  descrição  de  imagens  ou  recursos

multimídia dinâmica,  linguagem gestual (Libras),  habilitação do  CAPTCHA sem utilizar apenas

imagens, já que essa forma é totalmente inacessível para pessoas cegas, pois os leitores de tela não

têm acesso a  imagens.  Todos esses  suportes  devem ser  disponibilizados  ao usuário  sem que a

escolha de cada um deles afete a estrutura, o conteúdo ou acarrete perda de informações essenciais

para a compreensão íntegra da notícia.

Já o princípio que fala sobre um site ser ou não operável, significa dizer que toda a interface

e as funções da página, em sua globalidade, devem também ser acessadas pelo teclado, por meio

das chamadas teclas de atalho, sem gerar nenhum tipo de bloqueio. De acordo com o critério de

navegabilidade desse princípio, todas as páginas devem ter títulos que descrevam o tópico ou a

finalidade. Além disso, o usuário deve ter tempo suficiente para utilizar o conteúdo sem prejuízos e

localizá-los com facilidade.

Sobre um site ser compreensível, as WCAG 2.0 sugerem que o conteúdo seja claro, com

leitura simples para uma fácil percepção e compreensão do leitor. Isso não acarreta no simplismo na

produção da informação jornalística, pois a objetividade já contribui para que essa característica de

leitura seja alcançada. Talvez esse seja um dos princípios cumpridos com mais propriedade pelos

jornalistas.  Ações  simples  como  especificar  e  descrever  abreviaturas  e  escrever  com clareza  e

simplicidade fazem com que este item seja efetivado. E tudo isso é visto e trabalhado repetidamente

ao longo dos cursos de jornalismo e durante a atuação profissional e acadêmica, já que, para que a

comunicação  aconteça,  é  necessária  a  ligação  entre  emissor  e  receptor.  Sobre  isso,  Canavilhas

(2001) afirma com entendimento:

[…] perante um texto ou imagem se verifica imediatamente uma associação mental entre os
dois  campos.  Assim,  a  disponibilização  de  um  complemento  informativo  permite  ao
indivíduo recorrer a ele sem que isso provoque alterações no esquema mental de percepção
da notícia. Esta estrutura narrativa exige uma maior concentração do utilizador na notícia,
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mas esse é precisamente o objectivo do webjornalismo: um jornalismo participado por via
da interacção entre emissor e receptor. (CANAVILHAS, 2001, p.4)

Ainda de acordo com Canavilhas (2001, p.5), a introdução de novos elementos não textuais

permite ao leitor explorar a notícia de uma forma pessoal, ou seja, independente de sua deficiência

ou necessidade especial.  Por isso a importância das diferentes formas de comunicar em uma só

notícia. Nesse sentido, o quarto e último princípio das WCAG 2.0 conceitua como robusto um site

que seja  o máximo compatível  com as tecnologias  assistivas  (ou tecnologias  de apoio,  como a

plataforma nomeia). Ou seja, que ele seja atualizado continuamente com relação aos recursos de

inclusão  e  uso  de  novas  tecnologias  que  facilitam  o  acesso  à  informação  por  pessoas  com

deficiência, que é exatamente onde queremos chegar com esta pesquisa.

É importante salientar que, ao longo de todo o documento de apresentação das WCAG 2.0,

há links, em cada um dos critérios de sucesso, explicando em inglês como cumprir ou compreender

melhor cada um deles para facilitar a sua aplicabilidade. Fica claro que o trabalho do webjornalista

estará associado ao de web designer, mas isso não isenta o profissional da comunicação de produzir

e sugerir métodos inclusivos para a divulgação da informação na web. A cultura inclusiva deve

estar presente constantemente durante a produção do material, sempre pensando no público como

um todo, em cada pessoa que poderá ter acesso àquela informação.

Esclarecidos, então, alguns princípios e conceitos técnicos para um portal de notícia mais

acessível  a  todos,  de  acordo  com  as  WCAG  2.0,  conseguimos  anular  barreiras  pontuais  na

acessibilidade e no acesso à informação, promovendo inclusão e autonomia de todos os cidadãos.

Dessa forma,  daremos início à análise crítica sobre a acessibilidade dos portais  de notícias  dos

jornais Diário do Nordeste e O Povo, em conformidade com as diretrizes já detalhadas e com o teste

básico  disponibilizado  pela  plataforma  do  Movimento  Web  Para  Todos  e  do  validador

AccessMonitor, que veremos com mais minúcia no capítulo a seguir.

A análise apontará de que forma os dois portais têm adaptado seu produto para as pessoas

com deficiência auditiva e visual e quais as principais dificuldades encontradas. A avaliação será

feita a partir de alguns critérios das WCAG 2.0 e do teste básico de acessibilidade oferecido pela

plataforma do MWPT, lançada recentemente em setembro de 2017, e do validador AccessMonitor.
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Uma das formas mais simples de um portal de notícias adaptar seu conteúdo é utilizando

ajustes simples, recursos e  softwares de tecnologia assistiva já disponíveis no mercado. Em uma

busca rápida, é possível encontrar inúmeras possibilidades de garantir uma melhora considerável

nos quesitos acessibilidade e navegabilidade do site. Outra iniciativa importante é a adoção de um

layout mais clean e de fácil navegação. O resultado será uma menor poluição visual, diminuição de

barreiras da acessibilidade e, consequentemente, aumento no número de acessos e usuários, gerando

também mais rentabilidade. Lembrando que esse aperfeiçoamento e atualização na navegabilidade

farão diferença, inclusive, para pessoas que não têm deficiência ou alguma necessidade especial.

O jornalismo costuma associar a palavra ‘acessibilidade’ com reportagens que tratam de

pessoas com deficiência como personagens das matérias. Entretanto, o conceito de acessibilidade na

comunicação, trazido por Bonito (2016), diz respeito ao meio que a informação chega a cada pessoa

ou é acessado por ela. Muitas vezes os profissionais não estão habilitados a trabalhar nesse meio.

Essa afirmação resulta  também nos dados que virão a seguir  a partir  da análise  dos portais  de

notícia.

Ao falar sobre ‘acessibilidade comunicativa’ como uma das características fundamentais e

conceituais do jornalismo digital, Bonito (2016) cita a audiodescrição, o closed caption, a legenda

em contraste, a janela de tradução em Libras, a personalização/customização de tamanho de letra e

contraste de cores de tela como os principais formatos acessíveis existentes hoje para  web. Para

jornalistas  desenvolvedores,  designers  e  produtores  de  mídia,  essas  ferramentas  não  requerem

nenhum grande recurso tecnológico, como afirma Bonito (2016), bastando-se apenas sua adequação

e adaptação. Nesse sentido, ele explica o conceito de cidadania comunicativa:

[...] a cidadania comunicativa compreende e possibilita a participação dos diversos sujeitos
num  processo  de  criação  democrático,  o  que  amplia  as  práticas  de  cidadania,
caracterizando-se também pelo acesso dos sujeitos às tecnologias. Este é um forte indicador
do direito à comunicação e à informação e dos processos de democratização, que ampliam
a  capacidade  de  intervenção  e  de  ação  cultural,  social,  política  e  comunicacional.
(BONITO, 2016, p.188)

O problema de adaptação dos  novos meios  de comunicação pode não estar  somente  na

ausência de capacitação e conhecimento, mas também na conduta do jornalista como pessoa que

pode e deve contribuir para a equidade de direitos e por uma sociedade mais justa. A respeito da

ética profissional, Tófoli (2008) escreve, fundamentada por leis, que:
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Capítulo  II.  Da  conduta  profissional  do  jornalista.  Art.  6º  É  dever  do  jornalista:  XI.
defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e
coletivas,  em especial  as  das  crianças,  dos adolescentes,  das  mulheres,  dos idosos,  dos
negros e das minorias. (TÓFOLI, 2008, p. 12 e 13)

Diante desse impasse entre ética profissional e embasamento legal, vamos à análise dos dois

portais. Tanto a plataforma MWPT quanto a AccessMonitor, utilizadas nessa investigação, foram

criadas com o aporte das WCAG 2.0 e funcionam como validadores automáticos da acessibilidade

de uma página na web. Ou seja, eles pontuam alguns quesitos inacessíveis ou falhos de cada site. A

principal  diferença  entre  ambos  é  que  o  MWPT  não  apresenta  resultados  detalhados  como  o

AccessMonitor, enquanto este disponibiliza,  inclusive,  a opção de analisar a página a partir dos

critérios das WCAG 1.0 – que não é o caso desta pesquisa.

Então, a partir deles, poderemos fazer um mapeamento dessa inspeção, tendo como subsídio

os quatro princípios (perceptível, operável, compreensível e robusto), perpassando pelas principais

diretrizes  e  critérios  de sucesso já  descritos  no capítulo  anterior.  Ambas  apresentam resultados

envolvendo  códigos  HTML,  metadados  e  informações  mais  técnicas  que  não  convêm  nesta

pesquisa. Nos deteremos apenas nas referências mais relevantes para a área da comunicação, que

estariam mais relacionadas à parte visual e funcional.

De  acordo  com  o  MWPT  2017,  acessibilidade  digital  é  a  possibilidade  de  navegação,

compreensão e interação de qualquer pessoa, independentemente de suas dificuldades, sem ajuda de

ninguém. Ou seja, é quando realmente existe comunicação.

A comunicação eficaz e eficiente é aquela que permite a circulação da informação que
possa  ser  compreendida  e  apropriada  por  todos,  facilitando,  inclusive,  que  o  ambiente
possar ser conhecido e percebido em toda a sua complexidade, em todas as suas dimensões.
(CESPP/IBAM, 1998, pág. 27)

Com relação a isso, podemos citar um exemplo do jornal O Povo que criou, em 1999, o

Conselho Consultivo de Leitores, que se reúne mensalmente e é responsável por avaliar todos os

produtos do Grupo de Comunicação O Povo, tendo mandato com duração de um ano. De acordo

com o jornal, “fazer jornalismo é também abrir portas para os leitores conhecerem e opinarem sobre

o que é produzido nas redações”14, por isso a ideia do Conselho como diálogo entre sociedade e

14 Disponível em: <https://www.opovo.com.br/jornal/radar/2017/02/novos-membros-do-conselho-de-leitores-tomam-
posse.html>. Acesso em: 23 de novembro de 2017.

https://www.opovo.com.br/jornal/radar/2017/02/novos-membros-do-conselho-de-leitores-tomam-posse.html
https://www.opovo.com.br/jornal/radar/2017/02/novos-membros-do-conselho-de-leitores-tomam-posse.html
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jornal. De acordo com o jornal, o colegiado é formado por 14 conselheiros e uma delas é consultora

em gestão e desenvolvimento de Políticas Públicas para pessoas com deficiência.

A criação desse Conselho é uma iniciativa que pode ser proveitosa na produção de material

jornalístico acessível, tendo como base as opiniões e críticas da sociedade civil, representada pelos

membros do Conselho. O MWPT trabalha de forma semelhante,  só que mais ampla e com um

aporte técnico e teórico bem maior, pois o movimento disponibiliza uma ferramenta para analisar

um determinado produto, no caso um portal da web, de forma crítica e com o objetivo de torná-lo

acessível a todos.

O MWPT disponibiliza ainda um guia de boas práticas de acessibilidade digital com relação

ao design e conteúdo. Algumas delas são o uso de fontes com o tamanho que facilite a leitura; cores

com regras de contraste que contribuam na identificação dos elementos; links devem ser facilmente

identificados  e  não  confundidos  com  o  corpo  do  texto;  elementos  informativos  como  ícones,

gráficos e fotos devem ser descritos; o usuário deve ter o controle das animações disponíveis no

site; conteúdos em vídeo devem ter audiodescrição sem atrapalhar a compreensão do áudio original;

e todo vídeo deve ter a opção de legenda e janela de Libras. Todas elas facilitam o uso do portal por

pessoas com deficiência auditiva (oralizadas ou não) e visual.
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5 ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DOS PORTAIS DE NOTÍCIA DOS JORNAIS DIÁRIO

DO NORDESTE E O POVO

A  análise  sugerida  nesta  pesquisa  será  realizada  com  o  objetivo  de  deixar  mais

compreensivos os termos técnicos que as plataformas MWPT e AccessMonitor utilizam, mesmo

sendo feita com base nelas. Daremos início, então, a avaliação do portal de notícias dos jornais

Diário do Nordeste e O Povo. Quem é usuário ou acompanha os dois portais já pode ter percebido

várias mudanças em seus layouts e distribuição de informações, mas talvez não tenha um olhar

criterioso para as adaptações com relação à disponibilidade de acessibilidade; este será, então, o

objetivo primeiro desta investigação.

A partir das normas das WCAG 2.0, o estudo fará um mapeamento da acessibilidade dos

portais de notícia dos jornais Diário do Nordeste e O Povo. Eles foram escolhidos por serem os

maiores e mais conhecidos portais de notícia de Fortaleza e pelo tempo para se dedicar à pesquisa,

que deveria  se  prolongar  caso mais  portais  fossem incluídos  no estudo.  A pesquisa teve  como

objetivo  investigar  se  esses  dois  portais  seguem os  padrões  de  perceptibilidade,  operabilidade,

compreensibilidade  e  robustez,  que são  os  quatro  princípios  das  WCAG 2.0,  discriminados  na

Tabela 1, voltados para pessoas com deficiência auditiva e visual.

Tabela 1 – Princípios e Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0

Princípios Diretrizes

1 Perceptível

1.1 Alternativas em texto

1.2 Média dinâmica ou contínua

1.3 Adaptável

1.4 Distinguível

2 Operável

2.1 Acessível por teclado

2.2 Tempo suficiente

2.3 Convulsões

2.4 Navegável

3 Compreensível 3.1 Legível
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3.2 Previsível

3.3 Assistência na inserção de dados

4 Robusto 4.1 Compatível

Fonte: W3C Brasil.

O teste de acessibilidade do MWPT apresenta os quesitos “ruim”, “regular” e “bom” para a

análise de cada página. O site é considerado bom quando atende os níveis básicos de acessibilidade;

regular quando possui alguns problemas de acessibilidade; e ruim caso não atenda os níveis básicos

de acessibilidade. Os critérios da avaliação do MWPT seguem as WCAG em sua versão 2.0. Entre

os  itens  avaliados  estão:  descrição  das  imagens,  hierarquia  de  cabeçalhos,  links  e  atalhos  de

navegação, estrutura de formulários, padrões W3C de HTML e CSS, elementos descontinuados,

idioma principal usado na página e metadados HTML.

Na averiguação do portal do jornal O Povo, o teste do MWPT avaliou como regular por

apresentar ainda alguns problemas de acessibilidade a serem verificados e corrigidos. A Figura 1

mostra  que,  de  acordo  com  o  MWPT,  66%  das  páginas  avaliadas  pela  ferramenta,  em  6  de

dezembro de 2017, estão com menores barreiras que a do O Povo. Em novembro, esse número era

de 48%, o que podemos concluir que a ferramenta lançada recentemente, em 20 de setembro de

2017, já está sendo utilizada com mais frequência por outros portais  de notícia  interessados ou

curiosos em avaliar sua acessibilidade. 

                        Figura 1 – Teste de acessibilidade do O Povo pelo MWPT

                        Fonte: Movimento Web Para Todos (MWPT).
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Já o portal de notícias do jornal Diário do Nordeste, também avaliado em 6 de dezembro de

2017, foi considerado ruim pelo teste do MWPT. O resultado afirmou que a página não atende

critérios básicos de acessibilidade. A Figura 2, abaixo, mostra que 98% das páginas avaliadas pela

ferramenta apresentam menos barreiras de acessibilidade.

                     Figura 2 – Teste de acessibilidade do Diário do Nordeste pelo MWPT

                 

                     Fonte: Movimento Web Para Todos (MWPT).

De acordo com essa análise comparativa inicial, o jornal O Povo já se antecipa nos critérios

de acessibilidade básicos utilizados na web, mostrando mais cuidado e qualidade na produção de

informação acessível  a todos.  A partir  da análise  realizada pela  ferramenta AccessMonitor,  que

também utiliza critérios das WCAG 2.0, poderemos saber mais detalhadamente quais os principais

empecilhos na acessibilidade dos dois portais aqui estudados.

O teste do AccessMonitor, mais completo que o do MWPT, apresenta um resultado final

que sintetiza e quantifica o nível de acessibilidade alcançado pela página da web, numa escala de 1

a 10, representando o valor 10 uma adoção plena da boa prática da acessibilidade, de acordo com as

normas das WCAG 2.0. Em teste realizado no dia 6 de dezembro de 2017, o portal do jornal O

Povo atingiu o índice de 5.9 (Figura 3) e o Diário do Nordeste alcançou o índice 3.7 (Figura 4). Ou

seja, o Diário do Nordeste continua apresentando um maior número de erros e, consequentemente,

mais barreiras na acessibilidade.
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                         Figura 3 – Acessibilidade do O Povo pelo AccessMonitor

                         Fonte: AccessMonitor.

                         Figura 4 – Acessibilidade do Diário do Nordeste pelo AccessMonitor

                         Fonte: AccessMonitor.

As informações presentes em qualquer portal de notícias, seja de empresa governamental,

pública ou privada, devem atender às necessidades de todos, inclusive de pessoas com deficiência

auditiva e visual, que é o público-alvo deste trabalho. Ratificando essa informação, o Art. 2º do

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (FENAJ, 2007) afirma o seguinte:

Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os
jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão
por  que:  I  –  a  divulgação  da  informação  precisa  e  correta  é  dever  dos  meios  de
comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica – se pública,
estatal ou privada – e da linha política de seus proprietários e/ou diretores. (FENAJ, 2007,
p. 1)
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A primeira observação que fizemos, com base no critério de perceptibilidade das WCAG

2.0, foi a respeito dos programas leitores de tela, como Dosvox e NVDA, que têm como objetivo

facilitar  a  navegação  de  pessoas  com deficiência  visual.  Eles  ainda  encontram dificuldades  de

acesso a imagens, gráficos ou textos digitalizados, que estão sempre presentes em sites de notícias.

Os dois jornais apresentam barreiras nesse sentido. Logo na página inicial, ambos exibem no topo

do portal um banner de publicidade, tipo de informação que não pode ser acessada pelos leitores de

tela utilizados por pessoas com deficiência visual, como pode ser verificado na Figura 5. E, ainda

que  pudesse,  os  links  que  direcionam  à  propaganda  não  apresentam  nenhuma  descrição  ou

informação sobre o produto.

                     Figura 5 – Banner publicitário na página inicial do portal do O Povo

                     Fonte: O Povo Online.

As  propagandas  são  elementos  comuns  em portais  de  notícias,  pois  são  uma  das  mais

conhecidas formas de lucro dos jornais. É possível vê-las não só no topo, como nas laterais e em

quase toda a página dos portais, podendo gerar interferência também nos leitores de tela, já que elas

costumam ficar próximas aos textos. O Diário do Nordeste faz algo que prejudica ainda mais a

acessibilidade na web, que é utilizar anúncio tipo pop-up15, logo ao abrir o portal de notícias, como

pode ser visto na Figura 6, a seguir. As pop-ups também são outra fonte de renda dos portais já que

geram dinheiro  por  clique,  mesmo que este  seja  acidental.  Existem navegadores  e  plugins que

bloqueiam automaticamente as pop-ups, mas como hoje muitas pessoas utilizam o celular e não o

computador, esse procedimento se torna mais complicado.

15 Pop-up é uma janela que abre no navegador ao visitar uma página na web e é utilizada pelos criadores do site para
abrir alguma informação extra ou como meio de propaganda.
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                 Figura 6 – Banner e pop-up na página inicial do portal do Diário do Nordeste

                 Fonte: Diário do Nordeste.

Ainda  com  base  na  avaliação  da  diretriz  sobre  alternativas  de  texto,  do  princípio  de

perceptibilidade, verificamos se os portais fornecem alternativas para todo o conteúdo não textual,

como,  por  exemplo,  caracteres  ampliados,  Braille,  fala,  símbolos,  legendas  etc.  Ao  navegar

despretensiosamente nos dois portais, é possível perceber fotos (Figura 7) e gráficos (Figura 8) sem

legenda. E, se entrarmos no quesito da diretriz sobre mídia dinâmica, nenhum dos portais apresenta

descrição  ou  audiodescrição,  que  é  hoje  uma  das  principais  alternativas  para  pessoas  com

deficiência visual que se deparam com fotos ou vídeos, por exemplo.

                       Figura 7 – Foto sem legenda no jornal O Povo

                       Fonte: O Povo Online.



47

                       Figura 8 – Gráfico sem legenda no jornal Diário do Nordeste

                       Fonte: Diário do Nordeste.

No jornalismo, aprendemos que para que a comunicação aconteça, é preciso que o receptor

descodifique ou decifre a mensagem que está sendo passada. Quando o receptor tem deficiência

auditiva ou visual, o processo de descodificação deve ser facilitado pelo transmissor, pois serão

necessárias alternativas de leitura. Por isso, no jornalismo, é preciso pensar a informação para todos,

tendo em vista  as especificidades  de cada pessoa e  de suas  deficiências.  O produto deve estar

adequado para ser acessado por todo e qualquer cidadão, como direito. O  CESPP/IBAM (1998)

também versa sobre isso:

[…] ao se pensar em desenho e arquitetura universais, estamos pensando primeiramente no
usuário,  e  não  no  produto  em  si.  As  nossas  atenções  se  voltam  para  a  pessoa  e,  em
decorrência  das  suas  possibilidades,  necessidades  e  aspirações,  elaboramos  projetos  de
objetos, edificações ou espaço urbano, que devem ser produtos da vontade e da capacidade
do ser  humano.  Os  produtos  devem estar  a  serviço  da  pessoa  e  não  a  pessoa  estar  ‘a
serviço’ do produto, sendo obrigada a se adequar a este. (CESPP/IBAM, 1998, p. 57)

E esse é um dos impasses encontrados no webjornalismo, se não no jornalismo como um

todo: pensar primeiro no produto e não no público ou pessoa que acessará aquele produto. E, nesse

caso, não se pode considerar apenas o público-alvo, é necessário abranger todas as possibilidades de

usuários, de maneira universal. Percebemos, então, que vez ou outra os jornais Diário do Nordeste e

O Povo cometem deslizes, seja pela objetividade, rapidez na informação, falta de conhecimento ou

mesmo desinteresse. E isso também está no Art. 1º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros

(FENAJ, 2017), que fala sobre o direito fundamental do cidadão à informação, abrangendo o seu

direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação.
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Além da ausência de legendas em algumas fotos, gráficos e demais imagens, há também a

ausência de janelas de intérpretes de Libras em vídeos, fazendo com que a pessoa com deficiência

auditiva tenha que recorrer às legendas automáticas, que muitas vezes não são acessíveis à leitura

dos surdos, já que muitos destes têm uma outra língua oficial, que não o português. Ainda sobre o

princípio de perceptibilidade, há a diretriz que fala sobre conteúdo adaptável como, por exemplo, a

ampliação e redimensionamento do texto que em ambos os portais é possível ser realizada com o

cursor do mouse e teclas de acesso, ficando ao critério de cada pessoa a utilização dessa opção. Ao

aumentar o tamanho da fonte, a barra de rolagem horizontal é ativada, o que facilita a leitura por

pessoas com baixa visão.

A última diretriz desse princípio é a distinguível, que objetiva facilitar a audição e a visão

dos conteúdos publicados. Os portais já fazem isso, pois costumam distinguir editorias ou tipos de

caderno por cores para facilitar a percepção e agilizar a navegabilidade, além de toda matéria ter sua

manchete. Outro exemplo que essa diretriz apresenta é com relação ao controle de áudio, mas os

portais de notícia não costumam ter música em sua abertura, apenas quando acessada por vídeos ou

outros dispositivos dentro dos textos. Caso apresente música automática, como o site da Prefeitura

de Fortaleza, por exemplo, é necessário disponibilizar ao usuário o controle do som.

O princípio sobre ser ou não operável abrange outras deficiências, que não a auditiva e a

visual, mas continuaremos a nos deter apenas nessas duas. Dessa forma, já descartamos a diretriz

que fala sobre convulsões. De acordo com a W3C, é operável o site onde todas as funções da página

também podem ser acessadas apenas pelo teclado, por meio de teclas de atalho.  Essa diretriz é

muito importante para as pessoas com deficiência visual total, que dependem dos leitores de tela.

Todos os comandos devem ser dados via teclado, todavia, sabemos que conteúdos como imagens,

flashes, banners, pop-ups dos sites de notícia não são acessados pelo teclado por essas pessoas que

dependem dos leitores de tela, tendo, assim, prejuízo no acesso a essas informações.

Com relação à diretriz sobre tempo suficiente, ambos os portais apresentam disponibilidade

de acesso por um tempo prolongado, não havendo atualização da página ou reinício tão rapidamente

a  ponto  de  prejudicar  o  acesso.  Já  a  diretriz  de  navegabilidade  tem como  objetivo  facilitar  a

localização de conteúdos. Os dois portais não possuem um  layout clean, o que acarreta em uma

certa poluição visual. Essa característica também impede a qualidade de navegação da página pelo

excesso de informação,  links e botões, sem muito espaçamento entre eles. O Diário do Nordeste,

por  exemplo,  apresenta  um  bloco  de  conteúdo  logo  ao  abrir  sua  página,  o  que  dificulta  a

navegabilidade, principalmente por pessoas com deficiência visual, que estão à mercê dos leitores.
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Chegamos ao penúltimo princípio, o de compreensão, que discorre, primeiramente, sobre

legibilidade. O primeiro critério de sucesso dessa diretriz é sobre o idioma da página. No teste do

AccessMonitor, o jornal O Povo não apresentou erro nesse quesito (ver Figura 9), enquanto no

Diário do Nordeste houve falha na especificação do idioma principal da página, como pode ser

observado na Figura 10, tendo como referência as WCAG 2.0.

               Figura 9 – Marcação do idioma principal da página do O Povo

               Fonte: AccessMonitor.

                Figura 10 – Erro na marcação do idioma da página do Diário do Nordeste

               Fonte: AccessMonitor.
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A definição do idioma da página pode não ter tanta importância para as pessoas que não

dependem dos leitores de tela. Já quem tem deficiência visual acaba se confundindo quando o leitor

fala  uma  palavra  de  outro  idioma,  por  exemplo,  ‘site’ exatamente  como  está  escrito,  sem  a

pronúncia da sua língua natural correta do idioma, gerando falha na comunicação. Quando se faz a

marcação da mudança de idioma, as pessoas que estiverem escutando o texto com um leitor de tela

ouvirão como no idioma de origem da palavra marcada no código, o inglês. Escutarão ‘saite’, com a

pronúncia certa. Essas atribuições de marcação do idioma são de responsabilidade dos profissionais

da área da tecnologia da informação, pois essa definição do idioma deve ser feita em código HTML.

Todavia, um jornalista conhecedor das WCAG 2.0, já poderá fazer esses apontamentos e

indicações  por  uma  informação  mais  acessível  na  web.  Principalmente,  porque  o  Art.  9  da

Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência  (BRASIL,  2009)  fala

exatamente sobre a promoção ao acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias

da  informação  e  comunicação,  inclusive  à  Internet.  Então,  facilitar  o  acesso  dessas  pessoas  à

internet é lei e não favor.

As diretrizes de previsibilidade e inserção de dados também ficarão de fora dessa análise,

pois são mais técnicas e voltadas para a área de tecnologia da informação. Contudo, elas versam

sobre a necessidade das páginas se configurarem de forma previsível, além de ajudar o usuário a

evitar  e  corrigir  erros.  Seguimos,  então,  ao  último  princípio  sobre  robustez,  que  se  trata  da

maximização da compatibilidade do conteúdo com tecnologias assistivas e de apoio. Ou seja, a

página precisa estar em constante atualização para acompanhar as novas adaptações tecnológicas

que facilitem a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência na internet.

Verificando  os  dois  jornais,  nenhum  deles  apresenta  nenhuma  inovação  no  quesito

tecnologia assistiva. Uma das mais utilizados hoje em páginas web para facilitar a comunicação

com  pessoas  com  deficiência  auditiva  é  o  ProDeaf,  que  funciona  como  um  WebLibras.  Ele

interpreta em Libras, a partir de um personagem 3D, as informações que o usuário estiver acessando

no site, permitindo aos surdos uma melhor compreensão do conteúdo em sua língua primária. Outro

ponto positivo do software é a sua gratuidade. De acordo com o site do ProDeaf16, mais de 130 mil

pessoas já utilizam a ferramenta.

É possível ver o ProDeaf em sites de bancos, como o Bradesco, e o próprio MWPT. Há

outras  plataformas  semelhantes,  como  o  Hand  Talk,  utilizado  em  sites  e  blogs  de  políticos

envolvidos  na  luta  pelos  direitos  das  pessoas  com deficiência,  como  a  deputada  federal  Mara

16 Disponível em: <http://prodeaf.net/pt-br/OqueE>. Acesso em 5 de dezembro de 2017.

http://prodeaf.net/pt-br/OqueE
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Gabrilli e o senador Romário. O endereço que tiver o tradutor implementado ganha um ícone de

acessibilidade no canto da tela. Quando o visitante clica no botão e seleciona o texto da página,

automaticamente o intérprete virtual traduz o conteúdo para Libras.

Concluímos,  então,  nossa  investigação  a  partir  dos  conceitos  das  normas  WCAG  2.0,

demonstrado pontualmente na Tabela 2. Ele é o resultado final dessa análise crítica sobre a ausência

ou  falhas  de  acessibilidade  para  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  visual  no  webjornalismo

cearense, tendo como foco os jornais Diário do Nordeste e o Povo. A análise buscou encontrar pelo

menos dois critérios de sucesso em cada diretriz para considerar como item válido, com o sinal de

visto.  Já  os  itens  que  apresentam  um  traço,  foram  considerados  insuficientes  no  quesito

acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual.

Tabela 2 – Resultado da análise da acessibilidade dos dois portais de notícia

Princípios Diretrizes DN OP

1 Perceptível

1.1 Alternativas de texto  

1.2 Mídia dinâmica ou contínua - -

1.3 Adaptável  

1.4 Distinguível  

2 Operável

2.1 Acessível por teclado - -

2.2 Tempo suficiente  

2.4 Navegável - -

3 Compreensível 3.1 Legível - 

4 Robustez 4.1 Compatível - -

Fonte: Autor.

Avaliamos que o jornal O Povo, de acordo com os testes realizados pelo MWPT e Access

Monitor, apresenta um portal de notícias um pouco mais acessível do que o do Diário do Nordeste.

Ambos pecam na condição fundamental, ligada ao princípio de robustez, que é quanto à adaptação e

avanço  das  novas  tecnologias.  O  jornalismo  tem  se  desenvolvido  consideravelmente  nos  seus
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diversos meios, mas, na web, no que diz respeito à acessibilidade e inclusão social, as mudanças

ainda são rasas.

Há quase 10 anos, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

(BRASIL, 2009) afirmava, em seu Art. 21, sobre a liberdade de expressão, de opinião e acesso à

informação que os Estados Partes tomariam todas as medidas apropriadas para “aceitar e facilitar,

em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação aumentativa e alternativa, e

dos  demais  meios,  modos  e  formatos  acessíveis  de  comunicação,  à  escolha  das  pessoas  com

deficiência. (BRASIL, 2009). Ou seja, seria uma web realmente para todos, independente de suas

deficiências e dificuldades. Assim como também deveria ser a informação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto, o principal resultado obtido neste trabalho foi poder compreender

o  contexto  em  que  o  jornalismo  se  encontra  com  relação  à  produção  de  conteúdos  com

acessibilidade. É evidente a necessidade de uma mudança cultural, no seu modo de fazer e pensar

em relação à produção, objetividade e praticidade cotidiana. Nossa proposta nesta pesquisa foi a de

analisar a produção de conteúdo acessível dos portais de notícia dos jornais Diário do Nordeste e O

Povo, os maiores de Fortaleza.

Partimos  do  pressuposto  de  que  a  acessibilidade  no  jornalismo  é  um  assunto,  se  não

ignorado,  negligenciado  pela  maioria  dos  profissionais  que  trabalham  nas  redações  e  mesmo

professores acadêmicos. Com tanto desenvolvimento tecnológico na área de comunicação e debates

sobre a democratização da informação, as adaptações de produtos jornalísticos já eram pra estar

mais  avançadas,  principalmente  pela  existência  de  inúmeras  leis  que  assegurem  o  acesso  à

informação como um direito de todos, independente de suas especificidades.

Assim, podemos apontar que há ainda uma negligência por parte dos dois portais cearenses

de comunicação, em relação à produção de conteúdos acessíveis e pequenos cuidados básicos que

poderiam evitar barreiras no acesso à informação por pessoas com deficiência auditiva e visual.

Ressaltamos ainda que essa desatenção não parte apenas do fato dos profissionais não produzirem

conteúdo acessível, mas também de não refletirem, ainda na academia com seus alunos, sobre estas

questões comunicativas específicas para esse público e muito menos reconhecê-lo como parte da

sociedade e cidadãos de direitos adquiridos.

Compreendemos que o jornalismo tem uma função social determinante, pois é com o acesso

à informação que o cidadão forma a sua opinião e pode gerar consciência sobre sua cidadania. O

próprio Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros afirma, em seu artigo 2 º, que:

Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, os
jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão
por que: I. a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação
e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica – se pública, estatal ou
privada – e da linha política de seus proprietários e/ou diretores. (FENAJ, 2007)
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Assim, o jornalismo também transforma a informação em conhecimento e este em atitude.

Portanto, quando os profissionais trocam, ainda, a nomenclatura atual ‘pessoas com deficiência’

pelo  antigo  ‘pessoas  com  necessidades  especiais’  ou  ‘portadores  de  necessidades  especiais’,

podemos concluir  que não é apenas o fato de não existir  pessoas capacitadas  ou problemas  de

recursos para a produção de conteúdo acessível nos jornais. Trata-se mesmo de falta de interesse do

profissional e descaso para atentar às lutas diárias destas pessoas.

O livro ‘O município para todos’ (1998) já afirmava isso com precisão ao dizer que “os

preconceitos  e  as  discriminações  de  que  são  vítimas  as  pessoas  que  possuem  algum  tipo  de

deficiência,  seja  física,  sensorial,  mental  ou  múltipla,  são  enormes,  reforçados  pela  falta  de

informação  ou pela  informação  distorcida”  (p.  35).  E  essa  falta  de  interesse  parte  também do

princípio de que as leis existentes e em vigor não prevalecem sobre os interesses ou a ignorância

institucional das empresas de comunicação, assim como também não são cobrados recursos na área

de  acessibilidade  ou tecnologia  assistiva  para  a  produção de  conteúdos  jornalísticos  que sejam

acessíveis para todos.

Com o advento da internet e das novas tecnologias, o jornalismo já poderia ter avançado em

relação aos  seus  conteúdos  acessíveis,  todavia,  podemos  afirmar  que  a  deficiência  está  não no

conteúdo que é produzido, mas na forma como ele é divulgado ou acessado. Essa adaptação deve

acontecer,  primeiramente,  no  profissional,  pois  já  existem  recursos  tecnológicos  disponíveis  e

acessíveis para esse tipo de produção, bem como cursos de capacitação e especializações nesse

assunto.

Evidentemente,  a  principal  resistência  é  com  relação  à  questão  cultural,  à  ausência  de

fiscalização das leis, associadas à falta de consciência e ignorância sobre o tema, além das empresas

de comunicação não investirem na formação dos jornalistas. Como já comentado anteriormente, os

cursos  de  jornalismo locais  tangenciam esse  assunto,  e,  certamente,  os  profissionais  entram no

mercado de trabalho despreparados nessa área.  Somamos isso ao desinteresse das empresas em

disponibilizar recursos para garantir uma produção de conteúdo mais acessível.

Há  perspectiva  de  darmos  continuidade  e  aprofundarmos  este  trabalho  com  o

desenvolvimento de um ‘inclusômetro’, definindo pesos diferenciados para cada um dos critérios

aqui  analisados  com a participação de pessoas  com deficiência  auditiva  e  visual.  É importante
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destacar a necessidade da divulgação, em Fortaleza, das tecnologias assistivas e suas funções para

pessoas com deficiência auditiva e visual para que todos tenhamos conhecimento e consciência da

importância  da inclusão social  e do dever  de cada um de nós nesse processo.  Esse interesse e

responsabilidade não devem ser apenas das pessoas com deficiência, que sentem essas limitações

diariamente. É papel da sociedade como um todo para que possamos, embasados por leis, pela ética

profissional e pelos direitos humanos, colocar em prática não só uma web, mas uma comunicação

mais justa e acessível para todos.
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ANEXO

ANEXO A – CLIPPING DE NOTÍCIAS DA SAC DO JORNAL O POVO DE 15/3/1997

Fonte: SAC.
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ANEXO B – CLIPPING DE NOTÍCIAS DA SAC DO JORNAL O POVO DE 15/5/1997

Fonte: SAC.
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ANEXO C – CLIPPING DE NOTÍCIAS DA SAC DO JORNAL O POVO DE 28/12/1997

Fonte: SAC.
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ANEXO D – CLIPPING DE NOTÍCIAS DA SAC DO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE
DE 29/01/1998

Fonte: SAC.


