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As transformações do mundo têm gerado novas realidades sociais, especialmente 

na interface entre o universo digital e as questões relativas à  diversidade. 

As formas de segregação em ambientes virtuais se consolidaram como um 

dos principais temas contemporâneos. Nesse sentido, várias iniciativas – 

governamentais ou não – colocam em prática pesquisas, estratégias, métodos 

e ferramentas para minimizar ou até anular as formas de exclusão digital. Este 

relatório trata especialmente de uma dessas tentativas, direcionadas às pessoas 

cegas ou com baixa visão.

Essa população é largamente ignorada no que diz respeito à produção de 

conteúdos jornalísticos disponíveis em formatos virtuais no Brasil. A emergência 

da sociedade da informação e o aumento da relevância do trabalho intelectual 

remodelou os sistemas de produção (dos capitais às narrativas) e deu destaque às 

atividades e serviços muito variados e abrangentes.

Mas a emergência desse cenário não se refletiu diretamente nas formas de 

produção de  informação jornalística de modo a contemplar as demandas de um 

contingente estimado em mais de seis milhões de pessoas, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010). Como se verá mais à frente, o 

modus operandi de grupos de comunicação de diferentes tamanhos, nichos e 

públicos se caracteriza por dificuldades de ordens técnica, política e econômica 

para desenvolver rotinas, estabelecer vínculos e compor equipes capazes de 

produzir jornalismo de qualidade acessível em ambientes virtuais.
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UM PROBLEMA DE 
DESINFORMAÇÃO MASSIVA

Não é necessário muito esforço para perceber que esse 

é um problema de desinformação massiva. Apesar da 

comunicação ser um direito humano,  da existência 

de legislação específica, de tecnologias disponíveis e 

de protocolos de acessibilidade para sites e aplicativos 

(estabelecidos pela World Wide Web Consortium), não há 

efetividade nas práticas das empresas jornalísticas, por falta 

de interesse e ou recursos para atender às demandas dessa 

população.

Por essa razão, esta parcela da sociedade é excluída do 

consumo de informação de qualidade, tratada como um 

consumidor com menor potencial de escolhas e, pior: fica 

mais vulnerável a conteúdos distribuídos com a intenção de 

defender interesses de grupos econômicos e políticos que se 

beneficiam da desinformação e das fake news.

Assim, esse relatório se refere a um projeto no qual foram 

desenvolvidos três produtos: uma ampla pesquisa sobre 

a oferta e o consumo de conteúdo jornalístico por cegos 

e pessoas com baixa visão no Brasil (e que serviu para 

subsidiar); uma ferramenta automatizada para diagnóstico 

de problemas de acessibilidade em sites jornalísticos e um 

aplicativo agregador de conteúdo acessível e de qualidade. 

O relatório trata especificamente do trabalho de pesquisa.
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Esses objetivos foram submetidos ao desafio de inovação proposto em 2021  pelo 

Google News Initiative, a partir dos resultados preliminares desenvolvidos na pesquisa da 

jornalista Mariana Clarissa no Mestrado em Indústrias Criativas da Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap), finalizado em 2021. 

O trabalho de Mariana tinha como objetivo criar uma solução para ampliar a acessibilidade 

de sites jornalísticos para pessoas cegas ou com baixa visão. Para isso, foi realizado um 

breve diagnóstico sobre acessibilidade em sites jornalísticos brasileiros, especialmente 

do Nordeste do Brasil, e, na sequência, criado um protótipo de baixa fidelidade de um 

aplicativo curador e leitor de conteúdo adaptado às demandas das pessoas com deficiência 

visual. 

Sua realização em nível acadêmico não apenas cumpriu os requisitos para a obtenção 

do grau de Mestre, mas demonstrou a amplitude de um problema pouco atendido pela 

indústria jornalística nacional e, mais ainda, revelou o grande potencial para uma solução 

ainda mais ampla, efetiva, integrada e com escala para assegurar o que estabelece a 

legislação nacional sobre acessibilidade para meios de comunicação, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que classifica a Comunicação como direito fundamental, e as 

recomendações mais recentes das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 

2.0) – além de todos os recursos técnicos disponíveis. 

A proponente do projeto foi a Marco Zero Conteúdo, um coletivo de jornalismo 

independente baseado na cidade do Recife, em uma articulação com oito outras 

organizações de jornalismo independente do Nordeste, além da própria Universidade 

Católica de Pernambuco – a maior universidade comunitária e sem fins lucrativos da Região.

PONTO DE PARTIDA
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A etapa inicial do projeto contemplado com o financiamento da Google News Initiative 

teve início em agosto de 2021 e consistiu em um trabalho de pesquisa que lançou mão 

de métodos qualitativos e quantitativos para coleta de dados. Através de um formulário 

online, procurou-se obter - junto a organizações jornalísticas -, percepções sobre 

a acessibilidade de seus conteúdos e a existência ou não de  iniciativas de inclusão 

para pessoas com deficiência nas respectivas organizações. Com isso, foi obtido  um 

diagnóstico sob o ponto de vista da indústria jornalística nacional e sua sensibilidade ao 

tema, que o leitor ou leitora poderão conferir nas páginas seguintes. 

Através do formulário mapeamos a) o perfil da organização e seu entendimento sobre o 

conceito de acessibilidade e  b) Características da equipe da organização e formatos de 

produção de conteúdo, considerando questões de acessibilidade.

À elaboração do formulário, seguiu-se uma divulgação entre empresas pequeno, médio 

e grande portes de produção de conteúdo jornalístico. Procurou-se ainda amplitude 

de formatos, temas e de representações geográficas de organizações comerciais e 

independentes de todas as regiões do país. Para distribuir o formulário contou-se com a 

rede de organizações jornalísticas que integram o projeto Acessibilidade jornalística: 

um problema que ninguém vê. As respostas foram coletadas entre setembro e 

outubro de 2021

Os resultados serão detalhados nos capítulos a seguir mas, em linhas gerais, apontam 

que os  jornalistas nos grupos de comunicação estão atentos e conhecem alguns dos 

recursos usados por pessoas de baixa visão e cegas para acessar conteúdos: 62,3% dos 

profissionais responderam que sabem como as pessoas com deficiência visual usam 

computadores e smartphones (através de leitores de tela) . É, portanto, notório que há  

METODOLOGIAS
DE PESQUISA UTILIZADAS
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interesse e preocupação com o tema, mas uma enorme dificuldade e desconhecimento 

técnico-operacional para tornar conteúdos jornalísticos de qualidade mais acessíveis a 

pessoas cegas e com baixa visão, tanto que um total de 71,7% dos respondentes indicam 

que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre tais técnicas.

Apesar disso, os grupos de comunicação produzem pouco conteúdo voltado para a 

população com deficiências visuais. Estas não são destinatárias de pautas e reportagens 

em 90,6% dos conteúdos produzidos. Somente 37,7% dos jornalistas que responderam 

já contribuíram com reportagens adaptadas a pessoas cegas ou com baixa visão. Quase 

a totalidade das organizações (98,1%) não possuem pessoas cegas ou com baixa visão 

em suas equipes. 

A baixa produção de pautas com temas voltados a essa população se soma, portanto, a 

uma condição de invisibilidade de demandas, contextos e desafios com os quais convive 

a população cega e de baixa visão noutras esferas.

O conjunto de informações levantados com as organizações jornalísticas permite localizar 

na falta de interesse político e de recursos a inefetividade em atender, de forma plena e 

contínua, os requisitos de acessibilidade para conteúdos digitais em geral e jornalísticos 

em particular. Os dados confirmam, ainda, uma desconexão entre a existência de 

legislação específica e de protocolos técnicos consolidados, por um lado, e os princípios 

de democratização da comunicação – pelos quais se guiam alguns dos mais importantes 

grupos de comunicação jornalística em atividade no Brasil.

Este relatório ainda apresenta um estudo realizado em  21 sites jornalísticos com 

o objetivo de averiguar o cumprimento das principais normas de acessibilidade digital e

especificar o grau de acesso das pessoas com deficiência visual durante a sua navegação

em endereços jornalísticos.

A análise foi feita por dois consultores em acessibilidade, pessoas com deficiência visual, 

que acessaram os endereços e relataram e sistematizaram como se deu a navegação, 

descrevendo a trilha percorrida até as notícias. A jornada de consumo das páginas foi 

feita a partir do cumprimento de 13 critérios de acessibilidade estabelecidos pela W3C. 

Com isso, foi criado  um ranking de três níveis que classifica os portais em termos de 

acessibilidade. 
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Ao mesmo tempo, do ponto de vista qualitativo, foram realizadas  entrevistas em 

profundidade (por vídeo chamada ou ligação telefônica convencional) com 16 pessoas 

cegas e com baixa visão moradores de várias regiões do Brasil, de diferentes grupos 

sociais, como forma de entender suas reais demandas e hábitos de consumo de notícias 

e de uso de tecnologias da informação e comunicação.

Os entrevistados foram sugeridos pelas organizações jornalísticas que integram este  

projeto, produzindo assim um painel de pessoas com experiências, profissões, atividades, 

condições sociais e diversidade regional que permitiu um levantamento amplo de 

como essa população se relaciona com o ecossistema da informação mediada por 

computadores. 

O roteiro de entrevistas teve por objetivo aferir as experiências dessas pessoas com 

as tecnologias hoje disponíveis para acessar informação jornalística.  Identificamos  tipo 

e características da deficiência visual dos entrevistados; nível educacional; ocupação 

e renda; formas da sociabilidade cotidiana; formas de relação e consumo de mídias 

e conteúdo jornalístico; formas de comunicação em ambientes online; impactos de 

processos desinformativos e tipos de dispositivos mais usados (smartphones, notebooks, 

desktops, tablets) – elementos essenciais para o desenvolvimento propriamente dito do 

aplicativo.

Foram realizadas entrevistas, a maior parte com pessoas das regiões Nordeste e 

Sudeste,  com idades variando de 26 a 51 anos. São homens e mulheres que têm perda 

total da visão, baixa visão ou unilateral, condição que surgiu na vida dessas pessoas 

de forma congênita ou por consequências de acidentes, doenças ou uso incorreto de 

medicamentos.

Todas elas receberam alfabetização básica da rede pública ou privada e/ou recebem 

atualmente formação especializada - o que permitiu uma coleta mais detalhada das 

experiências e também das expectativas desse público em relação ao desenvolvimento 

de soluções para consumo de informação de qualidade dotadas de acessibilidade.
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Os relatos da experiência educacional mostram que as metodologias de ensino 

aprendizagem aplicadas no sistema público e privado no país ainda não são 

extensivamente acessíveis. As queixas incluem limitações de docentes nas técnicas de 

ensino inclusivo, a falta de materiais audiodescritos ou em braille e a inacessibilidade das 

plataformas de ensino à distância (EAD).

A convivência com ambientes e estruturas deficientes em termos de acessibilidade é uma 

experiência que se estende da escola aos contextos de trabalho e ao entretenimento, 

passando ainda pelos ambientes de consumo de informação. Metade dos entrevistados 

relatou dificuldades do dia a dia, principalmente com o uso de sistemas de acessibilidade 

antigos e sem atualização – sistemas de inscrição, matrícula e acompanhamento, 

necessárias para a comunicação interna com as instituições. As entrevistas indicam ainda 

que esses usuários se ressentem da ausência de plataformas pensadas e desenvolvidas 

especificamente para pessoas com limitações de visão.

Todos os entrevistados têm algum tipo de atuação no ciberespaço e no universo online, 

por meio de  perfis em redes sociais e do largo uso do Whatsapp (de longe a plataforma 

mais citada e também o ambiente mais usado em processos de desinformação). 
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É interessante observar que, assim como as pessoas que não são cegas, a população 

com deficiências visuais também é formada por produtores de informação, cultura e 

conhecimento – o que depreendemos de sua atuação no ciberespaço e no universo 

online –, pois todos têm cadastros em redes sociais e a maioria utiliza diariamente as 

funcionalidades.

As entrevistas indicam que os smartphones são o dispositivo mais frequente para 

navegação em redes e mídias sociais, assim como para acessar notícias de uma maneira 

geral – apesar de mídias tradicionais como a televisão e o rádio também estarem entre as 

opções. No entanto, os entrevistados registraram que raramente acessam diretamente 

os sites de organizações jornalísticas, ao mesmo tempo em que majoritariamente se 

informam por meio de links recebidos via Whatsapp. 

Nesse caso, constatamos que todos os entrevistados já foram vítimas de fake news e 

que, em todas essas ocasiões, a informação falsa ou distorcida foi acessada por um 

link disponibilizado no  Whatsapp por uma pessoa do círculo íntimo do entrevistado 

ou entrevistada. Não foi possível identificar se as notícias falsas  que chegam para essa 

população são produzidas com recursos de acessibilidade.

Diante disso, e considerando as ondas de desinformação que tem usado essa e outras 

plataformas como base, é preocupante que elas ainda sejam as principais mídias digitais 

condutoras de informação a essa população.  A predominância do Whatsapp se deve, em 

grande parte, ao fato de ser considerado acessível pelos entrevistados e entrevistadas 

– que  apontam diversas dificuldades de acessibilidade em relação a redes como o

Instagram e Twitter.

O CONSUMO DE MÍDIAS E 
DE CONTEÚDOS JORNALÍSTICOS
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Um conjunto bem interessante de informações do que não fazer no desenvolvimento 

de um aplicativo voltado a pessoas cegas e com baixa visão é um dos elementos mais 

preciosos extraído das entrevistas. 

Aprendemos que a presença de publicidades e anúncios, a falta de descrição em imagens 

e ícones visuais, a existência de cookies nas páginas, a presença de pop ups, spam e plugins 

causam impactos muito severos à leitura de conteúdos jornalísticos. Da mesma maneira, 

a atualização constante de páginas HTML impede a leitura contínua de reportagens. Esses 

fatores, articulados, impedem que esses conteúdos sejam integralmente lidos. São comuns 

os relatos de que as reportagens não são acessadas do começo ao fim, o que causa, 

compreensivamente, frustração.

 

A partir do registro das dificuldades, usos e autopercepções dos entrevistados em relação 

a seus percursos online e digitais, traçamos uma série de recomendações incorporadas 

ao desenvolvimento do aplicativo agregador de notícias acessíveis, mas que podem ser 

acionadas por qualquer projeto que envolva artefatos digitais e veiculação de informação 

jornalística. Esse conjunto de recomendações é detalhado nas páginas que seguem.

O QUE NÃO FAZER AO DESENVOLVER
APLICATIVOS PARA PESSOAS CEGAS
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As Tecnologias Assistivas  são compreendidas como os principais meios de garantir 

que pessoas cegas ou com baixa visão tenham acesso com certa independência aos 

dispositivos, equipamentos ou ferramentas e também ao consumo e produção de 

informação, cultura e conhecimento. 

Entre as opções, os leitores de tela têm como objetivo principal auxiliar as pessoas com 

deficiência visual  no uso de computadores, celulares, tablets e outros recursos. Sua 

principal função é transformar em voz os textos que aparecem nesses dispositivos, 

permitindo uma interação com o usuário através do áudio, por meio de um sintetizador 

de voz, ou em braille, através de um display braille ou linha braille, ou ainda, 

simultaneamente, por meio de ambos.

Atualmente, há opções gratuitas e pagas que podem ser instaladas em computadores, 

seja Windows, GNU/Linux ou MacOS, e em dispositivos móveis, sendo Android ou IOS. 

Vale ressaltar que os smartphones e tablets já dispõem em seus sistemas nativos de  

recursos acessíveis que podem ser ativados ou não pelo usuário. Dentre os pontos 

que os diferenciam, é possível avaliar os sistemas operacionais que os suportam, as 

funcionalidades e usabilidade, o desempenho e a comunicação com outros softwares, 

qualidade da voz etc. 

Entre as opções disponíveis no mercado, estão: Dosvox, NVDA , Jaws, Virtual Vision 

e Orca, para computadores, e VoiceOver e Talkback, para celulares IOS e Android, 

respectivamente. 

O que procuramos com esse trabalho, entretanto, vai além de uma solução tecnológica: 

por um lado, os resultados da pesquisa comunicam um contexto preocupante que 

poderá suscitar debates e reflexões públicas sobre o regime de visibilidade que ainda 

domina as formas de produção jornalística predominantes em todos os extratos do 

negócio da notícia no Brasil.

Por outro lado, o desenvolvimento do aplicativo agregador de notícias e do sistema de 

diagnóstico automatizado das condições de acessibilidade em sites jornalísticos expressa  

um trabalho de equipes multidisciplinares e diversas. Compreendemos com isso que 

a presença de diferentes experiências pessoais e profissionais nas equipes que atuam 

em pesquisa, planejamento e desenvolvimento de soluções para problemas complexos 

é uma condição para que o resultado de seus trabalhos contemple os vários aspectos 

DIVERSIDADE, REPRESENTATIVIDADE 
E METODOLOGIAS DE ESCUTA
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dos desafios e expressem o cuidado necessário com grupos historicamente sub-

representados, a partir de imaginários mais amplos e complementares.

Metodologias de escuta e participação ampla são condições incontornáveis, no atual 

ecossistema de informação, para resolver ou quando não for possível, minimizar os 

impactos negativos de processos de datificação e plataformização da cultura. Filiam-se 

a esses impactos não somente a falta de conteúdo jornalístico acessível, mas também 

as questões relacionadas ao trabalho de plataforma e correlatas situações de trabalho 

injusto;  privacidade e segurança de dados; vigilância massiva e racismo algorítmico. 

É por isso que os objetivos deste projeto foram enfrentados por equipes que contam 

com pessoas que também sofrem os efeitos da falta de políticas (internas às instituições 

mas também públicas) e parcos recursos técnicos e financeiros para produção adequada 

de conteúdos jornalísticos acessíveis em rede. Contamos com a presença ativa de dois 

consultores cegos, que acompanharam todas as etapas e contribuíram com informações 

advindas de suas experiências únicas no trânsito pelo ecossistema noticioso nacional. 

O primeiro consultor convidado pela equipe executiva do projeto a partir de suas 

qualificações profissionais foi Michell Platini,  publicitário, formado em áudio descrição e 

em tiflologia (estudos sobre a instrução intelectual e profissional dos cegos). Atuou em 

assessoria parlamentar na Câmara Municipal do Recife, como consultor em acessibilidade 

na superintendência Estadual da Pessoa com deficiência do Estado de Pernambuco, 

como assessor de comunicação da Associação Pernambucana de Cegos (APEC), onde 

atualmente compõe o corpo de direção. Trabalha ainda como consultor em áudio 

descrição em produções culturais e em conteúdos para web, como facilitador em oficinas 

e sensibilização sobre acessibilidade e, hoje em dia, contribui com o desenvolvimento da 

acessibilidade da plataforma Conecta Recife. No projeto Acessibilidade Jornalística: 

um problema que ninguém vê, ele assumiu a vaga de consultor sênior. 

A partir do perfil de Michel, iniciou-se a construção de uma seleção online para encontrar 

a segunda pessoa que completaria a equipe de consultoria e ocuparia a vaga de 

consultor júnior. O processo seletivo foi divulgado nas redes sociais dos nove portais de 

jornalismo independente que compõem este  projeto  e compartilhado em grupos de 

pessoas cegas no WhatsApp. Esse processo de seleção também é detalhado nas páginas 

que seguem.
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As conclusões e metodologias utilizadas neste trabalho servirão  para pesquisadores 

que atuam no campo de direitos, comunicação e acessibilidade. Parte considerável do 

trabalho também só foi possível por causa do investimento feito por essa comunidade, 

ao sistematizar e problematizar os dilemas decorrentes da exclusão informacional 

vivenciada pela população com deficiência visual.

O levantamento de informações ainda poderá suscitar discussões nas organizações 

jornalísticas em geral, uma vez que o panorama traçado a partir do formulário enviado 

a diversos grupos, empresas e coletivos é comum ao setor em geral. Nesse sentido, o 

relatório de pesquisa poderá impactar tanto gestores, quanto editores e repórteres, 

quanto os cargos executivos de organizações médias e grandes. 

 

O levantamento ainda poderá ser considerado por equipes de desenvolvedores e outras 

iniciativas de desenvolvimento de soluções voltadas a problemas complexos como o que 

enfrentamos e que, particularmente, produzem desigualdades de acesso à informação, 

cultura e conhecimento no contexto de uma sociedade hipermediada como a nossa. 

Por fim, o estudo indica ainda que a oferta de serviços de diagnósticos e consultoria 

a portais e grupos de comunicação jornalística são áreas com potencial de ocupação 

comercial e incidência política que beneficie o direito humano à comunicação. Por outro 

lado, a demanda por uma solução agregadora de conteúdo jornalístico em rede, tratado 

de forma acessível e que considere as demandas sociais da população cega (das práticas 

de navegação à capacidade de compra) é também muito promissora, por beneficiar a 

informação jornalística de qualidade e um contexto de desinformação sistêmica.

A QUEM ESSE TRABALHO 
PODE INTERESSAR 
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INTRODUÇÃO
Apesar da globalização e dos avanços tecnológicos, 

principalmente das Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (TICs), o ciberespaço ainda é 

um ambiente que não garante o acesso pleno a 

todas as pessoas. Não há diversidade de perfis 

socioeconômicos, de gênero ou racial no uso de 

plataformas digitais e dos ambientes online em 

geral. A desigualdade em relação ao acesso e 

ao uso de dispositivos, redes e artefatos digitais 

com qualidade tem criado grupos de excluídos 

digitais que não participam da mesma maneira 

nesses ambientes, nem elaboram as linguagens 

e expertises próprias às dinâmicas virtuais. Com 

isso,  também não desfrutam das experiências e 

informações que todo o universo digital e a internet 

podem  proporcionar.

Entre a parcela da população distanciada do uso 

pleno do digital estão as pessoas com deficiência 

que, no Brasil, somam 45 milhões, número que 

representa 23,9% da população, de acordo com o 

Censo Demográfico 2010, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Essa condição de vulnerabilidade informacional é 

especialmente real para a parte da população com 

baixa visão e cegas totais, que, ainda de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), representam 3,5% dos brasileiros. Mesmo 

havendo a possibilidade de acesso através das 

tecnologias assistivas, estas ferramentas nem 

sempre são atualizadas com a mesma velocidade 

com que outros dispositivos tecnológicos são e 

esse aspecto cobra um custo a seus usuários e 

usuárias. 
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Para o uso de computadores, celulares, tablets e 

outros recursos tecnológicos, os leitores de tela 

são as principais ferramentas usadas pelas pessoas 

com deficiência visual. São eles que transformam 

em áudio, através de um sintetizador de voz, os 

elementos existentes na tela dos dispositivos. 

O objetivo do leitor de tela é garantir que as 

pessoas cegas e com baixa visão tenham a mesma 

experiência que as pessoas que enxergam ao 

utilizar os equipamentos eletrônicos ou navegar 

pela internet. 

No entanto, com a falta de atualização e melhorias 

nos sistemas desse recurso, a experiência 

desses grupos no acesso à informação, cultura e 

conhecimento se torna desigual. Além disso, há 

a falta de acessibilidade dos próprios ambientes 

digitais, como a falta de descrição ou texto 

alternativo em imagens, ícones e elementos visuais 

existentes, idioma da página não sinalizada ou 

diferente da língua nativa do usuário, entre outros 

obstáculos para a compreensão das informações 

disponíveis durante a navegação em sites, 

plataformas e  aplicativos.

O conceito de acessibilidade vai além das questões 

físicas que pessoas com deficiência encontram 

nos espaços urbanos e arquitetônicos. O termo 

também busca apontar questões de ordem 

funcional, como essas barreiras existentes no 

âmbito da comunicação e das tecnologias da 

informação.

Lúcia Santaella (2001, p. 18) lembra que a 

comunicação é a “troca de informação entre 

sistemas dinâmicos capazes de receber, estocar 
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ou transformar informação”. Para a autora, a prática se tornou imperativa e, como um 

fenômeno de massa, é importante tanto para compreender temáticas científicas quanto 

para criar e consolidar as relações sociais do ser humano. 

Assim como os direitos sociais, econômicos e culturais representam um avanço na luta 

por igualdade, o acesso à comunicação também está enraizado nas premissas de uma 

sociedade igualitária, já que o processo comunicativo é um Direito Humano fundamental 

previsto no artigo XIX da Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 1948)1. Além disso, há 

também na Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San 

José da Costa Rica, a declaração que:

Condições mais iguais de acesso e protagonismo comunicacional podem alterar vidas, 

especialmente em contextos pobres ou em desenvolvimento, onde viviam, em 2020, 90% 

das pessoas cegas no mundo, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Esse debate precisa considerar os obstáculos estruturais enfrentados pela população 

que tem alguma deficiência. Segundo a Organização das Nações Unidas no Brasil 

(ONU Brasil), ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca de um terço da 

renda, em média. Ainda segundo a Organização, completar a escola primária também é 

um desafio maior para crianças com deficiência: enquanto 60% delas completam essa 

etapa dos estudos nos países desenvolvidos, apenas 45% (meninos) e 32% (meninas) 

concluem o ensino primário nos países em desenvolvimento.

Sob tais condições, o estímulo à inclusão informacional é um elemento que pode  

implicar em mais protagonismo na vida política e, assim, em reivindicações por 

políticas públicas. Para que essa inclusão seja possível, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) devem ser concebidas e desenvolvidas de tal maneira que possam 

atingir todos os indivíduos.

Essa forma de conceber e desenvolver soluções de inclusão informacional é também 

uma maneira de realizar sociedades mais igualitárias, efeito de processos de 

redistribuição de oportunidades. 

Os ganhos desse modelo podem contribuir também com maior desenvolvimento 

intelectual e aperfeiçoamento da capacidade técnica e operacional, o que pode redundar 

Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 
expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber 
e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 
em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha. (Organização dos Estados Americanos, 1969, Art. 13)
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em maior empregabilidade para pessoas com algum nível de deficiência e pessoas cegas ou 

com baixa visão, em particular.

A proposta não é adaptar o produto às pessoas com deficiência, mas incluir a acessibilidade 

como parte primordial e natural do processo de criação e inovação, sendo possível, assim, 

eliminar barreiras comunicacionais e garantir mobilidade e mais autonomia às pessoas com 

deficiência.

Considerando esses elementos, esse relatório apresenta o trabalho de pesquisa realizado 

com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento de um aplicativo agregador de notícias 

e de um sistema de diagnóstico das condições de acessibilidade de sites de conteúdo 

jornalístico. 

O primeiro capítulo (A legislação sobre acessibilidade no Brasil) apresenta o direito à 

acessibilidade comunicacional e a forma como a legislação brasileira aborda esse assunto. 

Nessa etapa do relatório, é possível compreender o contexto histórico da criação das leis 

específicas e como os veículos de comunicação têm se posicionado durante anos, assim 

como apresenta os termos de obrigatoriedade presentes na Constituição Federal brasileira 

e em outras normativas que asseguram direitos e deveres sobre o tema.

O segundo capítulo (A acessibilidade nas organizações jornalísticas) expõe os 

procedimentos e resultados obtidos com um formulário enviado a grupos de comunicação 

jornalística de todo o país. O objetivo foi levantar informações e identificar o grau de 

envolvimento desses grupos com o tema da acessibilidade no planejamento, produção e 

veiculação de seus conteúdos. 

No terceiro capítulo (Análise dos sites de notícias) fizemos uma análise do cumprimento 

das principais normas de acessibilidade digital e especificamos o grau de acesso das 

pessoas com deficiência visual durante a sua navegabilidade nos sites.  Foram analisados 21 

sites - as nove empresas de jornalismo independente da região Nordeste que subscreveram 

o projeto e, para conferir ainda mais representatividade a essa análise, foram considerados 

ainda os sites citados pela Digital News Report 2021, da Reuters Institute, ranking nacional 

que indica os portais de notícias mais acessados no país. São eles: Globo News Online, UOL 

Online, Record News Online, O Globo, Yahoo! News, Folha de São Paulo, Terra, MSN News, 

Band News, Estado de São Paulo, Rede TV News e Jornal Extra.

No quarto capítulo (Entrevistas com pessoas cegas e com baixa visão) detalhamos 

o formato e os resultados das entrevistas com pessoas  sugeridas pelas organizações 

jornalísticas que integram o projeto Acessibilidade jornalística: um problema que 

ninguém vê.
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A Constituição Federal de 1988 ressalta princípios básicos para o reconhecimento e 

cumprimento dos direitos de todos os cidadãos brasileiros. No artigo 5º, inciso I, por exemplo, a 

Carta Magna destaca o princípio da igualdade. Nos artigos 206, inciso I, e 208, inciso III, trata-se 

do acesso, permanência e atendimento especializado; os princípios da habilitação e reabilitação 

são tratados no artigo 203, inciso IV. A garantia da eliminação das barreiras arquitetônicas, 

no §2º, dos artigos 227 e 244. Apesar dessas normas claras e inquestionáveis existirem, os 

obstáculos ainda estão postos e continuam tornando a inclusão social e digital uma realidade 

longe de se consolidar plenamente.

Apesar de já citar, em 1948, o direito de todo ser humano de ter acesso e transmitir informação 

sem interferência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda não discutia os 

conceitos e a necessidade do debate da comunicação acessível. O termo só foi destacado em 

2000, por meio do Decreto de Lei Constitucional nº 10.098 , que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e que precisou ser regulamentada quatro anos depois através do Decreto 

nº 5.296, e, em 2007 na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, documento 

adotado pelo Organização das Nações Unidas (ONU) durante a reunião da Assembléia Geral 

para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em dezembro de 2006.

No seu artigo 2, por exemplo, a Convenção define a comunicação como um termo que 

abrange, entre outros pontos, a visualização de textos, a comunicação tátil, os dispositivos de 

multimídia acessível, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada. Além disso, o mesmo 

CAPÍTULO 1

A LEGISLAÇÃO SOBRE 
ACESSIBILIDADE NO 
BRASIL



23

tópico destaca o significado de discriminação por motivo de deficiência pontuando que trata-se 

de  “qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou 

efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas” (ONU, 2007). O ato de se negar a fazer adaptações 

razoáveis também é enquadrado nesse artigo, que apresenta, ainda, o conceito de Desenho 

Universal e detalha a importância de projetar produtos, ambientes, programas e serviços sem 

que haja a necessidade de ajuste.

Além disso, o Decreto nº 6.949, de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova York, em março de 2007, determina no artigo 21 a liberdade de expressão e de opinião, 

além do acesso à informação, e aponta que os Estados deverão tomar medidas apropriadas 

para garantir que as pessoas com deficiência possam exercer esse direito e frisa, inclusive, 

“a liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e idéias, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação 

de sua escolha” (Decreto nº 6949, artigo 21, 2009). A norma segue estabelecendo que o acesso 
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não deverá incidir em custos e as informações devem ser fornecidas em formatos acessíveis 

e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência, definição que se estende às 

instituições privadas que fornecem serviços ao público, inclusive por meio da internet. O 

decreto frisa também a necessidade de incentivar a mídia a tornar seus veículos acessíveis.

Em sua tese, Bonito (2015) destaca que, apesar da norma, poucas informações estão 

disponíveis em modo totalmente acessível pelas empresas de telecomunicações e pontua que 

das Leis vigentes no país, a que melhor funciona é a relativa ao uso de linguagem acessível 

em canais oficiais e de serviços públicos das esferas governamentais, mesmo sendo a 

acessibilidade considerada, nesse casos, uma questão técnica e não comunicativa.

Sobre as leis que existem e não são cumpridas, o autor as conceitua como invisíveis e trata 

a falta da garantia de direitos das PCD como uma complexa mudança cultural no âmbito 

sociopolítico: as demandas de comunicação desse grupo social vão além das atualizações 

tecnológicas. Ele pontua que, inicialmente, é preciso que haja uma mediação sociopolítica 

eficaz, por meio de lei, por exemplo, para que as empresas respeitem os direitos humanos e a 

cidadania comunicativa. Além disso, o autor faz uma comparação entre a obrigatoriedade das 

Libras em projetos culturais que concorrem a editais públicos e a falta dessa imposição – o que 

não acontece com a audiodescrição, por exemplo.

A obrigatoriedade da audiodescrição em produtos audiovisuais, principalmente os televisivos, 

tornou-se uma saga. Em dezembro de 2000, a lei 10.098, chamada de Lei da Acessibilidade, já 

garantia no artigo dois, inciso II, alínea d, que não deveria haver “qualquer entrave ou obstáculo 

que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio 

dos meios ou sistema de comunicação, sejam ou não de massa”. O artigo 17 da mesma Lei é 

ainda mais específico: “O poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação 

e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de 

comunicação”.

Quatro anos mais tarde, em 2004, o Decreto 5.296 regulamenta  a Lei da Acessibilidade no que 

diz respeito à comunicação e à televisão através dos Artigos 52, que estabelece a adaptação dos 

aparelhos de tv para que as pessoas com deficiência  possam usar; e do Artigo 53, que passa à 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a responsabilidade de regularizar os formatos de 

acessibilidade na programação das emissoras de TV, como o closed caption ou legendas ocultas, 

audiodescrição e janela para um intérprete de Libras. No entanto, em fevereiro de 2005, o 

Se aplicam recursos tecnológicos para propiciar acesso ao 
conteúdo, mas desconsidera-se o efeito da mensagem. Desta 
forma, ocorrem ruídos nos processos de comunicação, já que 
as PDV precisam de conteúdos audiodescritos e explicativos 
para que possam compreender a mensagem satisfatoriamente. 
(BONITO, 2015, pag.66)
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Decreto 5.371 transfere a responsabilidade deste último ato ao Ministério das Comunicações.

Apesar de o Comitê Brasileiro de Acessibilidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), ter publicado em outubro de 2005 a Norma Brasileira 15290, da Acessibilidade em 

Comunicação na Televisão e, em junho de 2006, a Portaria nº 310 aprovar a aplicação de 

recursos acessíveis na programação de rádio e TV, não houve grandes avanços. Em junho 

de 2008, o Ministério das Comunicações suspendeu a obrigatoriedade de recursos de 

acessibilidade e o restabeleceu um mês depois, concedendo o prazo de 90 dias para as 

emissoras iniciarem a transmissão de 2 horas diárias de produções com audiodescrição. Mas, 

após esse prazo, o Ministério suspendeu novamente essa determinação.

A saga das normas sobre a técnica só voltou  ao debate público novamente em dezembro de 

2009, quando um grupo de órgãos ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF)  alegando 

descumprimento dos prazos da Lei de Acessibilidade, de 2004. Depois disso, só em 2011, o 

recurso se tornou obrigatório, mas por 2 horas semanais nas emissoras de TV aberta, com 

a meta de que em 10 anos todas exibiriam, no mínimo, 20 horas semanais de produções 

acessíveis. Em 2013, houve outra mudança, desta vez, ampliando para 4 horas semanais. Mas, 

no mesmo ano, o Ministério Público Federal entrou com ação para que a carga horária fosse 

revista com o objetivo de que fosse implantada a proposta anterior de 2 horas semanais.

Em 2014 foi a vez da Agência Nacional do Cinema (Ancine) publicar uma Instrução Normativa 

que estabelecia que todos os projetos de produção audiovisual financiados com recursos 

públicos federais geridos pela Agência deveriam incluir legenda descritiva, audiodescrição e 

Libras em seus orçamentos. Para fortalecer a ação, no ano seguinte, foi instituída a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência passou a garantir 

direitos e condições de igualdade às pessoas com deficiência, para promover inclusão social e 

cidadania. Em dois de seus Artigos, o 67 e 73, há a obrigatoriedade do recurso nas produções.

A Ancine publicou outra Instrução Normativa, a de número 128, em setembro de 2016, que 

definia que, em 14 meses, 50% dos grandes exibidores (a partir de 21 salas de cinema no 

País) e 30% dos pequenos (para grupos de até 20 salas) deveriam ser acessíveis, chegando 

a 100% das salas em 24 meses. Pouco mais de um ano depois, a Agência divulgou nova 

Instrução Normativa, em novembro de 2017, em que estendia os prazos, começando com a 

acessibilidade parcial no ano seguinte.

A norma mais recente, de número 145, em outubro de 2018, aponta em seu Artigo seis que 

novos prazos as salas de exibição comerciais incluírem tecnologia assistiva. A meta era de  que, a 

partir do dia 16 de junho de 2019, 15% do total de salas fossem acessíveis; a partir do dia 16 de 

setembro de 2019, 35% e, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, todas as salas ofereça recursos 

de legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e Libras.
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A ACESSIBILIDADE 
NAS ORGANIZAÇÕES 
JORNALÍSTICAS

CAPÍTULO 2

O formulário elaborado e distribuído por este projeto que forneceu uma compreensão mais precisa sobre a  

relação de grupos de comunicação jornalística com a acessibilidade começou a circular no dia 21 de setembro 

de 2021. A meta inicial era obter 100 respostas de pessoas vinculadas a organizações jornalísticas de pequeno, 

médio e grande portes. Procurando consolidar a relevância, representatividade e capacidade explicativa dos dados 

colhidos, as questões foram enviadas tanto a grupos de jornalismo comercial quanto independente, de diferentes 

regiões brasileiras.

O formulário continha 26 perguntas divididas em duas seções. Na primeira, levantava-se o perfil da organização 

e seu entendimento sobre acessibilidade; na segunda seção, investigava-se a composição das equipes e as 

características da produção de conteúdo. A apresentação das respostas segue, abaixo, a mesma estrutura do 

formulário, com as perguntas ou temas e a apresentação das respectivas respostas dadas por integrantes das 

organizações jornalísticas.

Somente 53 organizações responderam ao formulário. A ausência de respostas também é informação relevante, 

especialmente nesse caso. Em primeiro lugar porque a divulgação do levantamento das informações e de 

sua relevância foi realizada por  uma rede de comunicadores ampla (as nove  organizações de jornalismo 

independente que integram o projeto e a Universidade Católica de Pernambuco), o que garantiu um alcance 

realmente nacional. Em segundo lugar porque, apesar desse alcance na solicitação, parece-nos que as questões 

colocadas no formulário não tem respostas das organizações e, em muitos casos, explicitam uma deficiência em 

relação ao tema que muitas delas preferiram não deixar exposto. 

Outra hipótese plausível para um número menor de respostas do que o esperado é o hábito de tratar do 

tema acessibilidade sem a prioridade que ele merece e requer - as dinâmicas e carga de trabalho nas redações 

justificariam parcialmente essa possibilidade. No entanto, como os dados levantados fazem crer, a ausência de 

políticas internas sobre acessibilidade na produção jornalística é uma forte razão para não termos alcançado 100 

ou mais retornos ao formulário. 

O FORMULÁRIO E SUA RECEPÇÃO
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Localização

A maior parte das respostas foram dadas por organizações do Nordeste do Brasil (50,9%). Em segundo lugar, 

organizações do Sudeste (37,7%). Os percentuais relativos a organizações do Centro-Oeste (5,7%), Sul (3,8%) e 

Norte (1,9%) indicam uma conexão maior entre as organizações que “espalharam” o formulário (quase todas do 

Nordeste) com a região do Sudeste do que com as outras regiões do País.

O PERFIL DA ORGANIZAÇÃO E SEU
ENTENDIMENTO SOBRE ACESSIBILIDADE
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Pessoas na organização

Três conjuntos podem ser identificados quanto ao número de pessoas trabalhando nas organizações. Um dos 

blocos é formado por organizações com equipes muito enxutas (de duas a 5 pessoas, um total de 30,2%). Outro 

bloco, por equipes grandes (com mais de 25 pessoas), o que correspondeu a 26,4% das respostas. Chama 

atenção, entretanto, que as organizações com mais de seis e menos de 20 trabalhadores correspondem à maioria 

(43,4%) dos grupos que responderam. 

Cargos

A maior parte das respostas (43,4%) foram dadas por gestores (fundadores ou não) das organizações. Em 

segundo lugar, responderam Editores, Chefes de redação e Chefes de reportagem (22,6%) e 18,9% de Repórteres 

– o que somou 84,9% . O restante das respostas se pulverizaram entre supervisores de conteúdo, professora, 

estagiários, gerentes de projetos e diretores executivos. A predominância de respostas dadas por gestores deve 

ser resguardada por ter implicações para algumas das conclusões tiradas a partir desse levantamento.

 

Tipo de jornalismo praticado

As reportagens em profundidade formam o gênero produzido pela maior parte das organizações respondentes 

(50,9%). O jornalismo especializado em um tema específico ou direcionado para um público de nicho vem 

em segundo lugar (47,2%). Em terceiro lugar, jornalismo especializado em uma ou mais pautas identitárias, 

ou dedicada a um território específico (32,1%). Em seguida, Hard News (30,2%), Jornalismo de dados (17%), 

Investigativo (11,3%) e Fact-checking (9,4%).
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O que se sabe sobre acessibilidade?

A pergunta aberta ‘O que você sabe sobre acessibilidade?’ procurou identificar como os respondentes se 

colocariam de maneira mais livre sobre o assunto. A descrição permite observar desde formas mais superficiais ou 

pontuais de relação com o tema a elaborações  mais complexas. 

Neste item, foram obtidas 48 respostas (a resposta não era obrigatória) que sugerem uma gradação desse tipo. 

Ainda que difusas, apontam três condições para a percepção dos jornalistas sobre o tema: a) não saber nada 

sobre o que seja acessibilidade (com pouco acréscimo a essa informação, respostas telegráficas do tipo: “o básico”, 

“pouco”); b) a condição de saber muito pouco mas indicar que sabe da importância do tema – ou seja, algum nível 

de reflexividade da própria ignorância e da relevância do assunto; e finalmente (Exemplos: “Que é fundamental 

para a sociedade como um todo” e  “Muito pouco, mas tenho interesse em saber mais e poder aplicar tais conceitos 

aqui na organização que sou um dos gestores”) e os e as respondentes que indicam, de forma mais elaborada, não 

só sobre acessibilidade, mas de sua aplicação no campo da comunicação jornalística (Exemplo: “Trabalho com 

áudio-descrição, tradução visual para pessoas cegas e atuei por 5 anos na Entrelinhas Comunicação Acessível, onde 

produzíamos conteúdos com Libras, áudio-descrição e Legenda para surdos”). 

Chama atenção ainda dois elementos: no geral, as respostas apontam para interesse pela implementação de 

recursos de acessibilidade na produção de conteúdos e na adequação de estruturas de comunicação (sites) 

como uma pauta pela democratização do direito à informação. Outro elemento que chama atenção é que, das 48 

respostas, duas são de pessoas envolvidas com ações educativas para pessoas com deficiência.

Qual o seu nível de conhecimento sobre as técnicas que contribuem para garantir 
acessibilidade em sites de jornalismo?

O difuso conhecimento sobre o conceito de acessibilidade demonstrado na questão anterior se reflete no 

baixíssimo domínio das técnicas que contribuem para garantir a acessibilidade em sites de jornalismo: 71,7% dos 

respondentes indicam pouco ou nenhum conhecimento sobre tais técnicas. Nenhum domínio das técnicas é a 

condição assumida por 13,2% dos que responderam ao formulário.
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Você sabe como as pessoas com deficiências visuais utilizam computadores e smartphones?

Embora seja bem alto o percentual de desconhecimento das técnicas de acessibilidade – ou seja, os 

procedimentos e recursos empenhados por equipes para dotar seus conteúdos de acessibilidade – 62,3% das 

pessoas responderam que sabem como as pessoas com deficiência visual usam computadores e smartphones. 

As respostas detalhadas em texto no mesmo item permitem concluir algo mais: os profissionais das organizações 

jornalísticas estão informados também sobre recursos mais específicos de acesso a conteúdos para pessoas com 

deficiência visual. De forma explícita, são mencionados os aplicativos de leitores de tela e os recursos nativos de 

sistemas operacionais (dos smartphones). 
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Em sintonia com esse aspecto, os que responderam também sinalizaram que consideram que o smartphone é 

o instrumento que mais contribui com o aumento da cidadania de pessoas com baixa visão ou cegas – o que é

detalhado abaixo.

É, portanto, plausível indicar que há interesse e preocupação com o tema, por um lado; e, por outro lado, a 

dificuldade e desconhecimento técnico-operacional para tornar conteúdos jornalísticos de qualidade mais 

acessíveis a pessoas cegas e com baixa visão.

Fortalecimento da cidadania

A percepção de jornalistas sobre dispositivos, redes e plataformas que fortalecem a cidadania de pessoas 

cegas merece ser observada de perto. Smartphones, podcasts e rádios Web e canais do Youtube representam, 

respectivamente, as melhores opções, na opinião dos profissionais que responderam o questionário, para 

que pessoas cegas fortaleçam sua cidadania e se comuniquem. Os jornalistas entendem, nesse caso, que a 

combinação de mobilidade e acesso a conteúdos jornalísticos, que podem ser consumidos sem a necessidade de 
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leitores de tela, representam as melhores opções.

Embora sites jornalísticos, blogs e redes sociais também sejam vistos como elementos que contribuem para o 

fortalecimento da cidadania de pessoas com deficiência visual, ficam abaixo dos outros recursos mencionados. 

Chama atenção que sobre uma rede social específica (o Twitter) sejam depositadas expectativas para a 

reivindicação de direitos das pessoas cegas.

Muitos outros dispositivos que contribuem com a cidadania são mencionados, como o rádio, podcasts, a televisão, 

relógios inteligentes, Ipods, a tecnologia GPS, fones de ouvido e assistentes digitais. Também foram mencionados 

como dispositivos algumas mídias analógicas com tais características de fortalecimento da cidadania: livros em 

braille, jornal impresso e revista impressa.
 
Sua organização faz uso de alguma ‘Aplications Programings Interfaces’ (API) de 
acessibilidade?

Ainda assim, apesar de estarem informados sobre recursos disponíveis e mais comuns para a acessibilidade a 

pessoas com deficiência visual, somente 13,2% das organizações fazem uso de algum API desse tipo.
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A equipe de desenvolvimento - programação, design - de sua organização tem conhecimento 
sobre as normas internacionais de acessibilidade na web?

Essa baixa implementação de tais funcionalidades, serviços e da sugerida ausência de políticas internas (para 

implementação de conteúdos acessíveis), [ soma-se ao que parece ser uma ausência de diálogo entre os 

jornalistas e equipes de desenvolvimento sobre o tema acessibilidade de conteúdos jornalísticos: 49,1% dos que 

responderam não sabem se suas equipes de desenvolvimento estão a par das normas que orientam sobre a 

implementação dos recursos de acessibilidade. 

 

As respostas parecem indicar a dificuldade em estabelecer mediações entre uma percepção político social (a 

demanda por conteúdos jornalísticos com acessibilidade) e as expertises necessárias para tanto: conhecimentos 

técnicos de implementação e desenvolvimento e respectivas equipes e conhecimentos técnicos preparadas para 

gerar narrativas jornalísticas acessíveis (com tags, palavras-chave, códigos HTML entre outros recursos).

Uma reflexão mais atenta sobre esse percentual de 49,1%, entretanto, permite vislumbrar um cenário ainda 

mais preocupante. É plausível pensar que a presença de equipes de desenvolvimento que dominam tais regras 

interpelaria, pelo menos, de algum modo, o processo produtivo de veiculação dos conteúdos – e não permitiria 

que constatássemos a baixa implementação dessas funcionalidades já identificada antes. Se essa hipótese 

estiver correta, ela permite compreender que o percentual das equipes de desenvolvimento sem proximidade 

com as normas internacionais é bem maior do que os 35,8% que responderam e pode chegar a quase 85% das 

organizações jornalísticas pesquisadas.

Ainda sobre o alto índice de desconhecimento da proximidade de designers e programadores das equipes com 

as normas internacionais: é importante lembrar que a ampla maioria das pessoas respondentes são gestores 

das equipes – sendo ou não fundadores das respectivas organizações (42,3% das respostas). Esse fator também 

fortalece a noção comentada acima sobre a dificuldade de mediação.

Sua organização já foi cobrada a implementar ou ajustar os recursos de acessibilidade em 
seus canais online?

A falta de cobranças vindas do público consumidor de notícias por implementação ou adequação de recursos de 

acessibilidade em 71,7% das respostas se soma aos fatores anteriores num curto-circuito que explica, na ponta, a 

baixa produção de conteúdos acessíveis.
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Por outro lado, os casos de cobrança por tais implementações são feitos de forma individual – e, portanto, 

difusa (registro que corresponde a 60% das respostas). A ausência mais substantiva e contínua de organizações 

sociais, órgãos de governo, comitês legislativos e ministérios públicos nas cobranças reduz as pressões políticas 

institucionais e focadas nas penalidades cabíveis ou na exposição e crítica pública institucional. 

A ausência ou intermitência de tais pressões institucionalizadas também contribui para a ausência de políticas 

internas específicas. Essa cadeia se retroalimenta, tornando possível compreender uma dimensão estrutural da 

falta de conteúdos específicos, de expertises técnicas, de políticas internas e de profissionais cegos ou com baixa 

visão entre as equipes (esse fator é discutido com mais detalhes à frente).

É salutar observar que os casos de cobrança de implementações ou ajuste dos recursos de acessibilidade 

por parte de funcionários (13,3%) são, no que foi até aqui observado, mais significativos do que as ações das 

representações locais do próprio Ministério Público, por exemplo. Esse fator confirma a afirmação anterior no que 

diz respeito ao conhecimento (ainda que difuso), por parte dos jornalistas, da relevância da pauta política sobre a 

acessibilidade de conteúdos jornalísticos e do conhecimento dos recursos disponíveis no mercado.

Diagnóstico de acessibilidade e um filão a considerar

A imensa maioria (80,4%) das organizações nunca fizeram nenhum diagnóstico do nível de acessibilidade de sua 

estrutura e produção de conteúdo – esse elemento fortalece, inclusive, a viabilidade do serviço de diagnósticos 

que é objeto do outro dos relatórios produzidos pela equipe de pesquisa e aponta para um filão de mercado 

interessante de se considerar. Ou seja, é possível afirmar que a oferta de um tal serviço tem um mercado 

garantido a ser explorado.
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As respostas ao formulário permitem afirmar ainda que, quando realizados, os diagnósticos de acessibilidade em 

sites, newsletters e podcasts geram alterações na forma de produção de conteúdo jornalístico:

Em 27,3% dos casos em que um diagnóstico foi feito, foram implementadas alterações no site da organização 

jornalística; outros 22,7% indicaram que a realização de um diagnóstico alterou rotinas de produção de conteúdos 

para pessoas cegas ou com baixa visão. Por outro lado, a não realização de mudanças após diagnósticos de 

acessibilidade se deveu, em 13,6% dos casos, à falta de recursos financeiros.

A realização de diagnósticos, portanto, é um campo interessante de atuação e efetivo para a implementação de 

mudanças em organizações jornalísticas.

Nesses casos, entre as mudanças implementadas, os respondentes mencionam a inserção de textos descritivos 

(alternativos) a imagens associadas a conteúdos nos sites e nos respectivos perfis de redes sociais; implantação 

de plugins para dar acessibilidade, áudio-descrição em vídeos e uso de paleta de cores com alto contraste em 

infográficos.

Segundo outra das questões colocadas no formulário, a principal razão para a não implantação de recursos de 

acessibilidade é o “não saber fazer”: 61,5% das respostas indicaram isso. Essa informação está em sintonia com a 

observação anterior e confirma também a existência de um nicho de mercado específico, mas de impacto social e 

de demanda constante.
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Pessoas cegas na equipe

Quase a totalidade das organizações (98,1%) responderam que  não possuem pessoas cegas ou com baixa visão 

em suas equipes. Da mesma forma, a experiência de trabalhar com pessoas cegas é extremamente pequena – 

somente 13,2% dos que responderam já integraram equipes mistas.

 

Também é reduzida a prática de produzir conteúdos jornalísticos dotados de acessibilidade – somente 37,7% dos 

jornalistas que responderam já contribuíram com reportagens adaptadas a pessoas cegas ou com baixa visão. 

 

Confirmando os elementos anteriores, nesses casos o trabalho não contou com a participação de pessoas com 

deficiência em 71,4% das respostas.

 

AS EQUIPES DA ORGANIZAÇÃO
E A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
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A falta de representatividade em equipes e a reduzida geração de material jornalístico que leve em consideração 

as demandas do público com deficiência visual parece ser a tônica geral, o que explica que em 60,4% das respostas 

as organizações afirmam que não produzem conteúdos com requisitos de acessibilidade.

Descrição de imagens, áudio-descrição, uso de fontes grandes, aplicação de alto contraste e uso de podcasts são 

citados entre os requisitos de acessibilidade colocados em prática. Mas nenhuma das respostas indica a utilização 

de tags e código HTML adequado a leitores de tela.

Uso de imagens na produção de conteúdo jornalístico

Embora o uso de imagens seja importante para 86,8% das organizações, elas não são tratadas adequadamente 

para serem consumidas e compor o menu de informações entregue à população cega e com baixa visão. 

Somente 26,4% dos respondentes sinalizaram que a organização em que atuam são publicadas com texto 

alternativo/descritivo.



ACESSIBILIDADE JORNALÍSTICA38 

A fotografia é o tipo de imagem considerada mais relevante em comparação com as outras opções (vídeos, 

animações, gráficos, quadros, mapas, charges e logotipos), sendo considerada ‘muito importante’. Em segundo 

lugar, os vídeos – considerados majoritariamente ‘importantes’. Ligeiramente abaixo, em termos de relevância 

para as organizações, estão os gráficos e mapas. Animações, quadros, charges e logotipos parecem ter menos 

relevância.

Quando questionados sobre como é o processo de construção do texto alternativo, mais elementos de análise 

são revelados, em sintonia com alguns achados da pesquisa já mencionados anteriormente. Somente 14 

respostas – de 53 – foram entregues:



Um dos insights a partir dessa questão é que não há uma política 

interna definida. Citamos com essa resposta:

“ainda não temos um padrão, o que não é ideal, pois fica a cargo de cada 

repórter que sobe o conteúdo”

Some-se a esse aspecto, a dificuldade estrutural e de recursos:

“A plataforma que a gente usa não tem esse espaço. Antes, quando 

usávamos WordPress, havia espaço para inserir o texto descritivo. Não 

havia orientação para preencher, eu fazia por vontade própria”

“Temos em nosso CMS um campo próprio para descrição detalhada da 

imagem com foco em ALT text. O desafio, porém, é encaixar na rotina 

da redação a necessidade de se construir corretamente esse texto ao 

cadastrar as midias. Muitas vezes percebo que as pessoas copiam o 

mesmo texto da legenda no ALT” .

Tipos específicos de produção de conteúdos pode gerar um padrão 

de construção de acessibilidade:

“Produzimos jornalismo em quadrinhos; logo, os textos alternativos 

têm descrições literais e diretas de ambientes, além das falas e textos na 

íntegra.

Os métodos de criação da descrição variam entre níveis mais e 

menos detalhados, como se vê nas diferentes respostas:

“Dando a notícia e explicando a imagem”

“O texto descritivo precisa ser objetivo, utilizar uma linguagem simples e 

descrever de formar que as pessoas cegas ou com baixa visão consigam 

visualizar”

“Fizemos um treinamento interno para que todas as pessoas da equipe 

saibam descrever uma imagem, fazendo bom uso do campo de texto 

alternativo”

“Temos utilizado no nosso perfil no Instagram, com apoio da equipe de 

redes sociais. Nos preocupamos que o texto seja objetivo e que transmita 

a mensagem que queremos comunicar”

39

INSIGHTS E RESPOSTAS
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Produção direcionada à população cega e com baixa visão

As pessoas cegas e com baixa visão não são destinatárias de pautas e reportagens em 90,6% das respostas. 

Esse aspecto não chega a causar surpresa em função do conjunto de informações até agora demonstrado e 

que revelam , no seu conjunto, a ausência de padrões, de políticas e de treinamento para colocar em prática as 

exigências técnicas e políticas de conteúdo jornalístico de qualidade dotado de acessibilidade.

 

A baixa produção de pautas com temas voltados a essa população se soma, portanto, a uma condição de 

invisibilidade de demandas, contextos e desafios com os quais convive a população cega e de baixa visão.

De acordo com as respostas dadas no formulário, o acompanhamento dos temas de interesse a esse público é a 

principal metodologia (60%) usada na definição das pautas direcionadas a pessoas com deficiência visual.
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Ainda assim, as organizações, em sua ampla maioria, não sabem se há pessoas com deficiência visual entre o 

público que consome os conteúdos produzidos – como indicam 77% das respostas a esse questionamento. 

Da mesma maneira, quase todas as organizações jornalísticas que responderam não mantêm nenhum tipo de 

diálogo contínuo com grupos de pessoas com baixa visão ou cegas (90,6%).

 

Nesse sentido, demandas, contextos e experiências de comunidades de pessoas cegas ou com baixa visão não 

são acompanhadas ou conhecidas pelas redações – como apontam 75,5% das respostas sobre esse ponto. Esse 

acompanhamento é feito por meio de redes sociais (em 20,8% dos casos) ou por meio do acompanhamento de 

atividades de líderes dessas comunidades.
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Outro aspecto preocupante diz respeito ao perfil socioeconômico que os jornalistas consideram formar o público 

consumidor de seu trabalho. A percepção das redações é de que o perfil predominante é o de pessoas com 

renda média e nível cultura/educacional elevado. Como as entrevistas revelam no próximo capítulo, esse não é o 

perfil da população cega, que aufere rendimentos de até dois salários mínimos. 

Uso do som na produção de conteúdo jornalístico

A frequência da produção de material sonoro pelas organizações sociais é baixa. É o que se pode constatar 

quando consideramos que 26,4% das respostas indicam a falta de produção de conteúdo jornalístico desse tipo.

Somente 17% das respostas informam produção sonora diária. A produção semanal e mensal totalizam, juntas, 

33,9% das respostas. Ao considerarmos a ausência de conteúdo sonoro transitando, ou transitando de forma 

contínua, reforça-se a impressão de um regime do acesso à informação jornalística quase totalmente visual, 

prioritariamente na forma de texto escrito, o que remete à centralidade dos leitores de tela como instrumento 

necessário de acesso à produção das redações.

Em última instância, essas constatações estão em sintonia mais ampla com o regime de visibilidade letrada que 

moldou as sociedades modernas a partir da matriz cultural, política e filosófica do Ocidente.
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O QUE APRENDEMOS COM 
AS RESPOSTAS AO FORMULÁRIO

No que segue, uma  síntese dos elementos previamente apresentados.

O conjunto de informações acima confirma, de forma geral, a hipótese que conduz este  projeto: a falta de 

definições em termos de políticas internas às organizações jornalísticas e de recursos estão na base da falta de 

efetividade em atender, de forma plena e contínua, aos requisitos de acessibilidade para conteúdos digitais em 

geral e jornalísticos em particular. Os dados confirmam ainda uma desconexão entre a existência de legislação 

específica e de protocolos técnicos consolidados, por um lado, e os princípios de democratização da comunicação 

– pelos quais se guiam alguns dos mais importantes grupos de comunicação jornalística brasileiros.

Pensamos que três camadas ou aspectos de síntese permitem uma compressão mais substantiva das causas 

desta ruptura.

O primeiro aspecto é da ordem mais imediata da dinâmica produtiva de narrativas jornalísticas. Os dados 

levantados nos sugerem que a população com deficiência visual não é contemplada nem na escolha de pautas, nem 

na forma de tratamento das notícias, nem nas equipes de produção. Ainda que as imagens sejam formatos 

importantes, no geral, para as organizações jornalísticas, elas não recebem o tratamento de acessibilidade 

necessários – em grande parte por causa do regime de visibilidade em que estamos todos envolvidos. Esse 

aspecto é melhor comentado abaixo.

A falta de pessoas com deficiência e baixa produção adequadamente tratada em termos de acessibilidade tem o 

efeito de reproduzir e reforçar um imaginário centrado na visão. Correspondentemente, a frequência da produção 

de material sonoro pelas organizações sociais não é atrativa para pessoas cegas ou com baixa visão.

O segundo aspecto é da ordem da economia política. As dificuldades de implementação técnica e de baixo uso 

de APIs de acessibilidade, por exemplo, comunicam algo nesse sentido. Há um corte, uma desconexão entre saber 

dos recursos de acessibilidade disponíveis a usuários (e eventualmente oferecidos por outros protagonistas no 

mercado do jornalismo comercial e independente), e a implementação deles na própria organização. Há ao menos 

duas razões para esse hiato. Uma delas está relacionada fortemente à falta de recursos financeiros que permitam 

a implementação de programas de treinamento para formação de equipes que elaborem e desenvolvam 

conteúdos acessíveis e infraestrutura necessária.

A outra razão é a falta de políticas internas das respectivas organizações, direcionadas à produção de 

conteúdos com acessibilidade – em que pese a identificável sensibilidade ao tema dos jornalistas demonstradas 

nas respostas. Essa ausência se evidencia na medida em que nenhuma das respostas apontou a existência de 

uma ação sistemática com orientações para produção de recursos e conteúdos com acessibilidade – a partir de 

um plano previamente estabelecido –, com objetivos e alguma metodologia de avaliação de resultados. As duas 

são razões que se comunicam, certamente, mas devem ser observadas as especificidades dessa relação em cada 

uma das organizações – o formulário aplicado não permite vislumbrar desenhos específicos como esse.

UM PROBLEMA QUE NINGUÉM VÊ
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O terceiro aspecto é do regime de visibilidade, pois exige pensar em um modelo de experiência reduzida de 

comunicação, aprendizado e produção de conhecimento, muito dependente de uma cultura letrada (das letras) 

e visual. Essa cultura se espelha nas ciências, nos hábitos, na produção de sentido, e também na produção 

jornalística. A inexistência (já mencionada antes) de políticas internas definidas para a produção de conteúdos que 

contemplem do ponto de vista de temáticas mas também do ponto de vista da acessibilidade, é um efeito desse 

regime de visibilidade.

A ausência de realização de diagnósticos e consultoria de acessibilidade em sites jornalísticos e também os efeitos 

positivos que tais mapeamentos permitem, posteriormente, indicam que essa é uma atividade interessante do 

ponto de vista mercadológico – mas sobretudo humanitário. Ou seja, é um campo de atuação, de oportunidades, 

com capacidade de incidir numa demanda política de impacto social efetivo.

As dificuldades de acessar conteúdo de interesse direto da população cega e com baixa visão, bem como a 

dificuldade de que tais conteúdos sejam ofertados com critérios de acessibilidade, indicam também uma vida 

promissora a mecanismos agregadores de notícias desenvolvidas para essa população.
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ACESSIBILIDADE DOS 
SITES DE NOTÍCIAS

CAPÍTULO 3

Critérios e  níveis de análise    

Em busca da identificação do nível de acessibilidade nos portais jornalísticos, foram analisados 21 sites de 

notícias com o objetivo de verificar se há o cumprimento das principais normas de acessibilidade digital 

e especificar o grau de acesso das pessoas com deficiência visual durante a sua navegabilidade nestes 

endereços.

A lista de portais observados é composta por nove empresas de jornalismo independente da região 

Nordeste, grupo que faz parte da rede de comunicação do Projeto Acessibilidade Jornalística: um problema 

que ninguém vê. São eles: Marco Zero  Conteúdo (https://www.marcozero.org), Olhos Jornalismo (https://

olhosjornalismo.com.br/), Agência Saiba Mais (https://www.saibamais.jor.br), Agência Diadorim (https://

www.adiadorim.org/), Cajueira (https://cajueira.substack.com), Eco Nordeste (https://agenciaeconordeste.

com.br/), Agência Retruco (https://www.retruco.com.br/), Revista Afirmativa (https://revistaafirmativa.com.

br/) e Mídia Caeté (https://midiacaete.com.br/). Para complementar o grupo, foram analisados os sites 

citados pela Digital News Report 2021, da Reuters Institute, ranking nacional que indica os portais de 

notícias mais acessados no país. São eles: Globo News Online (https://g1.globo.com/globonews/), UOL 

Online (https://www.uol.com.br/), Record News Online (https://noticias.r7.com/record-news), O Globo 

(https://oglobo.globo.com/), Yahoo! News (https://br.noticias.yahoo.com/), Folha de São Paulo (https://www.

folha.uol.com.br/), Terra (https://www.terra.com.br/), MSN News (https://www.msn.com/pt-br/noticias), Band 

(https://www.band.uol.com.br/bandnews-fm), Estado de São Paulo (https://www.estadao.com.br/), Rede TV 

News (https://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/) e Jornal Extra (https://extra.globo.com/).

Para avaliar as páginas, dois consultores em acessibilidade com deficiência visual atuaram estudando 

e descrevendo a trilha percorrida até as notícias. Para este processo foi utilizado o smartphone, com o 

sistema operacional Android e o leitor de tela Talkback, tecnologia assistiva nativa deste tipo de dispositivo.

Os consultores dividiram entre si a lista de 21 portais dos veículos de jornalismo citados e definiram 

um período de sete dias de navegação para que pudessem analisar detalhadamente e de forma igual 

cada página. Todo o processo de consumir os conteúdos, analisar a usabilidade e identificar se havia o 

cumprimentos dos critérios de acessibilidade dos sites durou onze semanas, entre Novembro de 2021 e a 

última semana de Janeiro de 2022.
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A jornada de acesso às páginas foi analisada, levando em consideração o cumprimento dos 13 critérios de 

acessibilidade abaixo, construídos a partir das recomendações de acessibilidade digital estabelecidas pela 

World Wide Web Consortium (W3C). Os critérios propostos pela W3C fazem parte do documento Diretrizes 

para Acessibilidade de Conteúdos Web (WCAG 2.0), organizado pelo Web Acessibility Initiative (WAI): 

1) o caminho até a matéria deve ser no máximo de 45 segundos; 

2) a leitura deve ser fluída e sem gargalos; 

3) as imagens e vídeos devem ser descritos; 

4) os menus devem estar em português e facilmente identificados no layout da plataforma; 

5) o conteúdo de vídeo deve ser audiodescrito; 

6) deve haver opção de inversão de cores e aumento das fontes; 

7) na seção de mídias, o botão Play deve estar em posição de fácil acesso; 

8) caso haja campo de busca, o mesmo deve estar localizado no topo do site e com ativação fluída para 

pesquisa; 

9) no caso de cadastro na plataforma, o formulário deve ser fluído, sem travamentos ou gargalos; 

10) no caso de confirmações de que o usuário não é um robô, é necessário que o clique seja apenas em 

uma caixa de seleção; 

11) as páginas não devem ter sobreposição de janelas; 

12) não deve haver excesso de publicidade sem acessibilidade e 

13) todos os botões e links devem ser nomeados.
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Levando em consideração os critérios elencados acima, estabelecemos três níveis de acessibilidade:

Nível 1 – Garante à pessoa com deficiência visual a possibilidade de acesso ao conteúdo textual de 

maneira fluída, em um tempo razoável e de maneira funcional, sem interrupções ou necessidade de dar 

muitos cliques ou gestos para a navegação. Inclui critérios que podem ser considerados básicos para a 

criação de um site acessível. Para cumprir plenamente esse nível, os critérios são:

a1.o caminho até a matéria deve ser no máximo de 45 segundos;

b1. a leitura deve ser fluída e sem gargalos;

c1. os menus devem estar em português e facilmente identificados no layout da plataforma;

d1. as páginas não devem ter sobreposição de janelas;

e1. todos os botões e links devem ser nomeados;

f1. deve haver opção de inversão de cores e aumento das fontes.

Nível 2 – Garante à pessoa com deficiência visual o acesso pleno a todos os conteúdos disponibilizados, 

inclusive mídias, propagandas, fotos e imagens. Pertencem a este nível os critérios que podem ser 

considerados intermediários para a criação de um site plenamente acessível. Vale destacar que os itens 

que compõem esse nível são fundamentais para portais que investem em produção audiovisual, com a 

publicação de podcasts e vídeos. Para este quesito, os critérios são:

a2. os vídeos e demais mídias devem interagir com fruição com os leitores de tela, com os 

botões devidamente identificados;

b2. as imagens devem ser descritas;

c2. o conteúdo de vídeo deve ser audiodescrito;

d2. não deve haver excesso de publicidade sem acessibilidade.

Nível 3 – Garante à pessoa com deficiência visual toda e qualquer função de interação para a 

navegabilidade de leitores de tela, sendo imprescindível a boa localização do mecanismo de busca, 

formulários de cadastros devidamente etiquetados com o que deve ser preenchido em cada campo, 

assim como os espaços dedicados para os comentários. Além disso, ícones de rede sociais devem estar 

etiquetados. Este nível pode ser considerado o estágio avançado. Para este quesito, os critérios são:

a3. no caso de cadastro na plataforma, o formulário deve ser fluído, sem travamentos ou 

gargalos;

b3. no caso de confirmações de que o usuário não é um robô, é necessário que o clique seja 

apenas em uma caixa de seleção;

c3. caso haja campo de busca, o mesmo deve estar localizado no topo do site e com ativação 

fluída para pesquisa.
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Nenhum dos 21 sites analisados cumpre  integralmente os critérios mais básicos de 

acessibilidade, correspondentes ao Nível1 1. O critério f1. “inversão de cores e aumento 

das fontes” é o requisito menos cumprido - apenas o portal do Jornal Extra conseguiu 

atender esse aspecto.

Identificamos que 95,23% dos portais conseguiram atingir totalmente ou parcialmente 

o critério e1. “todos os botões e links devem ser nomeados”. Esse percentual é 

significativo e favorece a navegabilidade dos leitores de tela. No entanto, cabe destacar que 

61,9% dos portais ainda precisam aprimorar a nomeação dos links (critério e1.) e botões 

que permitem que os leitores de tela leiam e, por consequência, tornem os caminhos até 

a notícia mais rápidos e precisos. De acordo com relatório individual de cada portal, neste 

quesito, é possível notar tal limitação na Marco Zero Conteúdo, Olhos Jornalismo, Agência 

Saiba Mais, Agência Diadorim, Cajueira, Globo News Online, Uol Online, Record News Online, 

O Globo, Yahoo!News, MSN News, Band News e Rede TV News.

O critério b1. “A leitura deve ser fluida sem gargalos”, foi atingido totalmente ou 

parcialmente por 57,14% dos portais. A fruição na navegabilidade com leitores de tela 

mantém o interesse dos usuários, sendo crucial para uma comunicação sem ruídos. 

Foi constatado ainda que 66,66% dos portais não colocam em prática o critério de 

acessibilidade a1. “O tempo do caminho para matéria deve ser no máximo de 45 

segundos”, também presente no Nível 1. Isso quer dizer que existem barreiras nos portais 

que fazem com que o acesso para pessoas com deficiência visual não seja na mesma 

velocidade disponível para pessoas sem deficiência. Esse fator gera uma discrepância de 

interação com leitores de tela. 

Novamente, nenhum dos 21 sites analisados cumpriu integralmente os critérios do Nível 

2 de acessibilidade. Dessa vez, o critério de descrição das imagens (b2.) foi o menos 

implementado nos sites estudados. 

O critério a2. “os vídeos e demais mídias devem interagir com fruição com os 

leitores de tela, com os botões devidamente identificados”, é seguido por apenas 

57,14% dos portais. Isso quer dizer que mais da metade dos portais têm mídias que 

funcionam com leitores de tela. Contudo, cabe ressalvar que 23,80% desse total precisam 

realizar ajustes nos portais, são eles: Agência Saiba Mais, Globo News Online, Uol Online, O 

Globo e MSN News.

Os portais Globo e MSN News News possuem player nativo, aparentemente desenvolvido 

para a plataforma. Mas, quando os leitores de tela selecionam o vídeo e ativam o botão 

O QUE APRENDEMOS COM A ANÁLISE 
DA ACESSIBILIDADE DOS SITES
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play, o som não inicia concomitantemente com o vídeo, o que faz com que o usuário da 

tecnologia assistiva navegue pelo painel de controle para conseguir ativar. Nesse meio 

tempo, o conteúdo já está avançado e o painel de controle não apresenta facilmente um 

botão de retroceder.

Sobre o ponto destacado anteriormente, se recomenda um upgrade no player, onde haja a 

inclusão de botões “voltar 10 segundos”, “avançar 10 segundos” e “visualizar em tela cheia”, 

como acontece no Youtube, que apresenta botões facilmente identificados pelos leitores 

de tela. 

Já os portais Agência Saiba Mais e UOL fazem uso do player do Youtube, onde já é mais fácil 

navegar nos botões citados acima, porém há ainda a necessidade de ativar o som, o que 

implica uma tarefa a mais de acionar os controles de retroceder. Se os vídeos já estivessem 

com o áudio ligado, a experiência nos portais seria mais exitosa.

Nenhum dos portais faz uso de vídeos com audiodescrição (critério c3.). Isso é um 

indicativo de que os profissionais não estão preparados para atender à demanda das 

pessoas cegas ou não há recursos humanos suficientes para isso). Em ambos os casos, fica 

claro a necessidade de formação em acessibilidade e investimento nessas funcionalidades. 

Ainda no segundo Nível, 90,47% dos portais não descrevem suas imagens. Isso quer 

dizer que apenas dois portais - Agência Diadorim e O Globo - oferecem descrição. Mesmo 

assim, as imagens são descritas de forma parcial, ainda apresentando necessidades 

de melhorias. É importante reafirmar que os elementos imagéticos são complementos 

necessários para a ampliação da compreensão das matérias jornalísticas e, por isso, a 

presença de um texto descritivo elaborado de forma correta garante que o consumo do 

conteúdo aconteça com qualidade e que haja uma percepção ampla e completa da notícia.

Cabe destacar que 71,42% dos portais não atingiram o critério c2. “conteúdos de vídeo 

devem ser áudio-descritos”. Mas é preciso ressalvar que, deste total, 28,57% são portais 

que não contam com conteúdo em vídeo e um dos grupos analisados oferece um serviço 

de newsletter - o que, nesse caso, não se aplica. Os portais que menos atingiram critérios 

de acessibilidade foram: Record News Online (69,23%); Eco Nordeste, Revista Afirmativa, O 

Globo e Folha de São Paulo (61,53%); Globo News Online, Uol Online e Terra (53,84%).

Como era de se esperar, o Nível 3 teve os menores escores positivos. A maior parte 

das funcionalidades correspondentes a esse Nível não são cumpridas ou não se aplicam 

- o que significa, em alguns casos, que os serviços não são oferecidos aos públicos

consumidores de informações.
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Somente o Jornal Extra cumpre com mais de um dos objetivos correspondentes ao terceiro 

Nível. O cumprimento de cada um dos objetivos, por Nível, por parte de cada site analisado 

está disposto nos quadros abaixo.

Legenda:

       Critério contemplado

       Critério não contemplado

       Critério parcialmente contemplado

       Não se aplica

https://docs.google.com/document/d/1-0WnXFShUGY2Yd__fyhXy2RilKk0YR_bOVC-gsVE3WE/edit?usp=sharing
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O estudo dos sites e portais evidenciou a falta de preparo das plataformas jornalísticas no 

que se diz respeito à Acessibilidade Digital e Comunicacional. A mais evidente constatação, 

já mencionada, é que nenhum dos endereços pode ser considerado completamente 

acessível, em nenhum dos três níveis elaborados pela metodologia deste estudo. Parte 

dessa situação se explica pela falta de atualizações de alguns recursos já instalados (fator 

observado nas entrevistas, no capítulo seguinte) ou à falta de políticas internas - o que por 

sua vez já havia sido observado no capítulo anterior.

Os portais que mais atingiram os critérios de acessibilidade foram, respectivamente: Jornal 

Extra (76,92%), Marco Zero Conteúdo, Yahoo!News e MSN News (53,84%). 

O Nível de acessibilidade mais básico se refere a um conjunto de elementos que 

permitem acessar o conteúdo de maneira fácil e eficiente, além de manter o consumo 

dos conteúdos até o fim. Todos os critérios desse Nível podem ser implementados sem 

grandes investimentos, mas efetivamente requerem políticas internas, normas e protocolos 

estabelecidos e consolidados. 

As dificuldades de se acessar alguns conteúdos até o fim, relatado nas entrevistas do 

próximo capítulo, e o desestímulo em acessar esses conteúdos começa com a falta de 

cumprimento desse Nível mais elementar de critérios de acessibilidade.

No geral, o cumprimento dos critérios desenvolvidos pela W3C tende a ser menor à medida 

que o Nível de exigência avança. O segundo Nível exige mais recursos para implementação 

de audio-descrição associadas a produções audiovisuais. O trabalho aumenta, na medida 

em que todos os elementos das páginas (propaganda, inclusive, requer algum tipo de 

descrição). 

Considerando a força de elementos imagéticos em informar e a sua grande utilização 

por parte dos grupos de jornalismo, a falta de um tratamento adequado desses recursos 

contribui muito para a exclusão da população com deficiência visual.

Pontos extras que valem ser ressaltados são as aplicações nativas do Sistema Operacional 

Android, como ampliação, contraste e aumento de fonte, que permitem que as pessoas 

com baixa visão consigam ter acesso, em algumas plataformas, aos portais de notícias que 

não tenham sobreposição de tela. 

O QUE APRENDEMOS COM AS 
ANÁLISES DOS SITES DE NOTÍCIAS
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Além disso, outras ferramentas oriundas desses dispositivos permitem compartilhar as 

notícias pelas redes sociais, fato que soluciona problemas de falta de etiquetação de 

botões de compartilhamento, por exemplo. Contudo, é possível e imprescindível afirmar 

que as tecnologias assistivas presentes nos smartphones são potencializadas a partir de 

portais desenvolvidos nos padrões de acessibilidade da web e profissionais capacitados em 

produzir conteúdo acessível, como vídeos com audiodescrição, gráficos e imagens descritos, 

entre outros.

Por fim, as informações levantadas até aqui permitem indicar que o trabalho de diagnóstico 

de sites jornalísticos apresenta uma demanda interessante a ser considerada como serviço 

a ser ofertado, para além do impacto social que tal mapeamento pode estimular. É possível 

concluir isso a partir das deficiências mapeadas neste capítulo e também pelo efeito 

positivo que tais serviços trazem - como foi observado no capítulo anterior.
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ENTREVISTAS COM 
PESSOAS CEGAS E 
COM BAIXA VISÃO

CAPÍTULO 4

Por serem realizadas entre os meses de outubro e novembro de 2021 portanto durante a pandemia de covid-19, 

as entrevistas com  pessoas com deficiência visual foram realizadas  por vídeo chamada ou ligação telefônica 

por entrevistadores que direcionaram a interação com o objetivo de registrar o grau da deficiência, a formação 

educacional, ocupação e renda e os principais hobbies do grupo em questão. As entrevistas procuraram 

também identificar características de usos de mídias e dificuldades de ordem técnica no consumo de conteúdos 

jornalísticos.
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Deficiência visual

Foram entrevistadas 16 pessoas com deficiência visual, 11 homens e cinco mulheres, sendo 12 com cegueira total, 

4 com baixa visão e uma bilateral. Do grupo, sete nasceram com a deficiência e 10 desenvolveram a condição 

como consequência de doenças, reações alérgicas ou acidentes. A faixa etária variou de 26 anos a 51 anos.

Para os que têm cegueira congênita, os problemas enfrentados estão mais relacionados à falta de acessibilidade 

física e comunicacional. Já aos que adquiriram ao longo da vida, os relatos apontam para conflitos com a 

saúde mental, como a depressão, após a manifestação da cegueira - inferimos que as dificuldades de acesso à 

informação e comunicação são elementos importantes que contribuem para esse tipo de adoecimento.

De acordo com o Censo 2010, o Brasil tem 6.056.654 pessoas com baixa visão ou visão subnormal (grande e 

permanente dificuldade de enxergar); e outras 528.624 pessoas cegas Isso corresponde a 2,7% na população 

masculina e de 4% na feminina. A cegueira ou baixa visão são as deficiências mais numerosas no Brasil.

Formação educacional

A jornada educacional dos entrevistados foi de obstáculos físicos, com estrutura de ensino em sua maioria 

inacessíveis e barreiras pedagógicas evidenciadas por materiais didáticos não elaborados para pessoas com 

deficiência visual. Do grupo de pessoas entrevistadas, 10 possuem ensino superior completo e, desse quantitativo, 

apenas dois são pós-graduados. Cinco pessoas estão cursando ou trancaram cursos de ensino superior e dois 

têm ensino médio completo. 

Esse corpus de pesquisa difere, em termos educacionais, do que o Censo 2010 (IBGE) levantou. Entre 25 e 29 

anos, a população cega brasileira tem 7,5% de pessoas não alfabetizadas. Entre 35 e 39 anos, o percentual de 

não alfabetizados sobe para 13,3% do total de pessoas cegas ou com baixa visão. E entre 40 e 44 anos são 16,4% 

das pessoas cegas ou com baixa visão não alfabetizadas. Portanto, as informações levantadas na entrevista 

passam por um crivo de pessoas que receberam alfabetização básica e/ou que recebem atualmente formação 

especializada - o que permitiu uma coleta mais especializada das experiências e também das expectativas desse 

público em relação ao desenvolvimento de recursos para consumo de informação de qualidade dotadas de 

acessibilidade.

Entre os entrevistados, há nove pessoas com formação superior completa; quatro com formação técnica e quatro 

com ensino médio completo. Mas alguns também cursaram o ensino médio em colégios usuais da rede pública 

ou privada, o que significou uma adaptação difícil. Os relatos da experiência educacional de todos eles expõem 

a falta de acessibilidade pedagógica no país. Entre as queixas, foram citadas as limitações dos docentes ao 

ensino inclusivo, a metodologia de ensino tradicional não ter sua prática pensada nas pessoas cegas - sobretudo 

a dinâmica de escolas de ensino fundamental e médio, a falta de materiais audiodescritos ou em braille e a 

inacessibilidade das plataformas de ensino à distância (EAD).

Alguns dos integrantes que participaram do circuito de entrevistas realizadas pelo projeto atribuíram o despreparo 

pedagógico com as pessoas com deficiência visual à falta de difusão das políticas de inclusão, que nas décadas de 

1980 e 1990 eram pouco discutidas, e que ainda nos anos 2000 seguem sem grandes avanços.
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Outros pontos importantes identificados no grupo é que 10 pessoas são alfabetizadas em braille e cursaram 

ou estão buscando cursos que beneficiam a inclusão social ou comunicacional dos cegos, como a mobilidade, 

orientação, educação inclusiva e audiodescrição.

De forma geral, as experiências formativas (em escolas, universidades e centros técnicos) são de desgaste afetivo-

emocional e estão na base de um certo nível de desconfiança ou desânimo. Ainda assim, a educação é assinalada 

como a base da inserção dessas pessoas como profissionais.

Ocupação e renda

Quando o assunto é renda mensal, entre os entrevistados, 11 destacam receber de um a dois salários-

mínimos, três afirmaram conquistar por mês de três a quatro salários e duas pessoas pontuaram receber mais 

de quatro salários. Três são concursados, sete trabalham através do sistema de Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), um é freelancer, um é autônomo e cinco são aposentados ou recebem benefícios federais por conta da 

deficiência. Quatro entrevistados indicam que atuam em outras ocupações além do trabalho formal. Assim, todos 

possuem alguma renda.

Dez pessoas destacaram as condições do ambiente de trabalho que atuam. Metade afirmou não ter dificuldades 

em relação à acessibilidade, pontuando que as empresas onde são funcionários se adequaram às leis de inclusão 

e/ou tornaram os espaços acessíveis. A outra metade indicou dificuldades do dia a dia, principalmente com o uso 

de sistemas tecnológicos antigos e sem atualização, como Sigas, Intranet e plataformas internas necessárias para a 

comunicação interna das instituições.

Sociabilidades do cotidiano

Apesar dos entrevistados terem pensamentos plurais e vivências diferentes, a maioria tem características de  

sociabilidade parecidas, como o desejo de interagir  mais fora do ambiente doméstico e o medo de explorar 

mais a cidade por falta de condições acessibilidade nos transportes, nas vias e nos equipamentos públicos ou em 

espaços privados.

Neste tópico, dez pessoas preferem sair de casa quando é por diversão, quatro gostam  de frequentar espaços 

de lazer - mas afirmam não sair muito por não ter autonomia de locomoção ou por dificuldades de mobilidade 

gerados pela falta de acessibilidade nas ruas -, e apenas três citaram ter hábitos mais caseiros. “Antes eu levava 

de 10 a 15 minutos para chegar ao shopping, que é relativamente próximo a minha casa. Hoje, levo 45 minutos 

ou mais. É cansativo e desgastante, porque as calçadas não são acessíveis e preciso andar pela rua, no meio dos 

carros”, cita um dos entrevistados que têm perda total da visão no olho esquerdo e baixa visão no direito desde 

2017.

Entre as preferências, nove gostam de assistir a filmes, séries e peças teatrais. “Principalmente quando são 

audiodescritas”, pontua uma das pessoas do grupo. Seis entrevistados gostam de ouvir música ou tocar algum 

instrumento musical, quatro gostam de frequentar barzinhos ou bebem entre amigos, três fazem algum tipo de 

exercício físico, dois amam cozinhar ou sair para jantar e um citou amar fazer compras em shoppings ou centros 

de comércio.
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Nove pessoas do grupo adoram aventura ou desbravar lugares novos. Desse quantitativo, quatro amam viajar, 

quatro adoram ir à praia e um destacou preferir piscinas ou parques aquáticos.

No  tópico sociabilidades, houve ainda questionamentos sobre engajamento social ou político. Dez pessoas 

afirmaram que são atuantes na luta pela inclusão social das pessoas com deficiência e sete afirmaram não serem. 

Estas últimas justificaram a falta de convite ou de conhecimento de projetos ou ações que possam participar.

Entre os que ressaltaram atuação, as principais atividades que executam são palestras sobre temas em torno 

da visibilidade da população com deficiência visual e de garantia de direitos e participam ou promovem eventos, 

projetos ou serviços para o público com baixa ou sem visão. No entanto, apenas seis pessoas desse grupo em 

específico são associadas a alguma instituição para pessoas cegas.

Mídias e conteúdos jornalísticos

Todos os entrevistados indicam o celular como a ferramenta que mais utilizam para acessar as mídias 

sociais e os conteúdos jornalísticos. Há quem busque informação pelos meios tradicionais, como televisão e rádio, 

mas, ainda esses, ressaltam consumir notícias pela internet. Somente três dos entrevistados afirmam acessar 

diretamente os portais de notícias, dos 16 entrevistados, 12 informaram que recebem links através do WhatsApp 

ou participam de grupos de compartilhamento de informações no Telegram - usando, prioritariamente, o telefone 

móvel.

Entre  as opções de redes sociais, Facebook e Instagram são as mais usadas, sendo apontadas como mais dotadas 

de acessibilidade. Sobre o Facebook, alguns alegam que a plataforma possui muitas descrições que ajudam 

na hora das postagens e é fácil para publicar conteúdo. Já o whatsapp é apontado como positivo em relação à 

acessibilidade pela facilidade de uso e permitir o envio e o recebimento de áudios.

O Instagram foi destacado por 13 dos entrevistados como a rede social mais inacessível para pessoas cegas e com 

baixa visão. Apesar de afirmarem pontos de melhora, principalmente com a função de incluir texto alternativo 

nas imagens publicadas, os entrevistados afirmam que o Instagram não oferece autonomia para as pessoas com 

deficiência visual criarem conteúdo. Um dos entrevistados sugere que, por ser uma rede imagética, o Instagram foi 

projetado apenas para pessoas com visão plena.

Dois dos entrevistados mencionaram explicitamente o Twitter como uma rede interessante mas não acessível. O 

argumento utilizado cita o formato de compartilhamento rápido que a plataforma propõe como um aspecto que 

gera falhas de acessibilidade.

Outras redes sociais também foram citadas, como o Youtube e Tik Tok. Um dos entrevistados é criador de 

conteúdo e publica em seu blog pessoal. Outro utiliza a Alexa, assistente virtual inteligente, para buscar notícias 

com mais facilidade, já que é necessário apenas o comando de voz para que o dispositivo execute uma tarefa.

As experiências demonstram que a intensidade de uso de plataformas, aplicativos e dispositivos está 

diretamente vinculada à qualidade da acessibilidade implementada, bem como às dinâmicas de atualização desta 

acessibilidade.
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Sobre a atuação no ciberespaço e no universo online, todos têm cadastros em redes sociais quatorze dos 16 

entrevistados utilizam diariamente as funcionalidades, principalmente, em ordem das mais citadas, WhatsApp, 

Facebook e Instagram. Cinco entrevistados afirmaram que produzem conteúdo por essas plataformas. Do grupo, 

apenas quatro pessoas não compartilharam informações pelas redes sociais. Um total de 10 deles podem ser 

considerados atuantes em enviar notícias ou informações.

A partir das entrevistas, podemos dizer que a doze deles não se sente invisível no ambiente online e digital. 

Somente uma pessoa destacou que as pessoas com deficiência não têm visibilidade nesse espaço. Mas todos 

e todas teceram críticas sobre a falta de atualização nas tecnologias assistivas e na construção de plataformas 

pensadas somente para pessoas sem limitações. “A tecnologia veio para fazer a diferença. Ainda precisa melhorar, 

mas não me sinto invisível”, disse um dos entrevistados. “Hoje existe o básico, mas isso não é o suficiente”, pontuou 

outro.

Desinformação 

Sobre fake news, todos destacaram  bem o significado, demonstrando que o grupo tem o entendimento real 

do que é a prática e do que ela se propõe. Entre as respostas estão a de que “são informações distorcidas, 

descontextualizadas ou simplesmente não verdadeiras produzidas para serem compartilhadas com a intenção de 

enganar as pessoas”. Houve ainda o destaque de que esse tipo de conteúdo se espalha rapidamente, sobretudo, 

pelas redes sociais.

Todos os entrevistados afirmaram que já receberam notícias falsas. Nove pontuaram que recebem com 

frequência e oito alegam que não é comum receber, porém estes que apontam como incomum o envio 

destacaram que os conteúdos falsos são encaminhados com mais frequência em épocas específicas do ano, 

como as eleições ou grandes escândalos políticos. “Faz tempo que não recebo, mas costumo receber mais de 

uma por dia em época eleitoral”, afirmou um dos entrevistados.

Dez dos 16 participantes do questionário, afirmaram que já acreditaram nas fake news. Todos afirmaram que as 

informações falsas chegam pelo WhatsApp. Apenas uma pessoa citou que também já recebeu pelo Facebook. 

Todos checam as notícias: 11 pelo Google, 10 por portais de notícias, cinco perguntam em grupos ou a pessoas de 

confiança, dois pelas redes sociais e um também acessa um aplicativo ou site de checagem.

Não foi possível identificar se as fake news que chegam para essa população são produzidas com recursos de 

acessibilidade. As respostas também não indicam se eles acreditam que haver notícias falsas produzidas tendo 

grupos de pessoas com deficiência como público destinatário  por terem um tipo de  deficiência que dificulta o 

processo de checagem dos fatos pela falta de acessibilidade apontada ao longo de todo este relatório.

Celular, computador, notebook, tablet 

Entre os dispositivos digitais disponíveis, 13 das pessoas entrevistadas preferem o celular. Os argumentos pela 

predileção se referem à praticidade, simplicidade e portabilidade. Cinco pessoas afirmaram também fazer uso do 

notebook, três usam também tablet e duas utilizam o computador.
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Todos utilizam diariamente os dispositivos e citam utilizar as funcionalidades do Google Chrome para acessar a 

internet em qualquer dispositivo. Um apontamento importante a ser feito é o uso de aplicativos de leitores de 

telas nos celulares, apesar dos smartphones terem sistemas acessíveis nativos. 

Entre os aplicativos de leitura de tela, foram ressaltados o Talback, Sullivan e Dosvox. Algumas pessoas pontuaram 

ainda o uso de leitores de arquivos quando encontram muitas dificuldades de navegação nas páginas ou de 

consumo acessível do conteúdo.

Entre os serviços e portais citados como boas referências em acessibilidade pelos entrevistados estão o Rádio 

Net, além dos sites dos grupos Estadão, Uol, BBC, G1 e O Globo. Os entrevistados ainda mencionaram que usam 

bastante o agregador de notícias do Google e o Google Chrome, mas citaram também que eles travam com muita 

frequência. 

As entrevistas serviram como oportunidade para que os entrevistados fornecessem sugestões de funcionalidades, 

recursos e limitações que aplicativos voltados a pessoas cegas ou com baixa visão deveriam incorporar. Esse 

conjunto de recomendações faz parte da seção seguinte.
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PRODUÇÃO JORNALÍSTICA E POLÍTICAS INTERNAS
a) Estabelecer agendas e procedimentos constantes para contemplar 
demandas da população cega e com baixa visão - essas medidas devem ser 
acompanhadas do estreitamento de laços com as comunidades, lideranças, políticos, 
e organizações que militam pelos direitos desse contingente;
b) Incorporar pessoas cegas e com baixa visão nas equipes de produção -  as 
percepções e experiências desses profissionais permitem a emergência de pautas 
e de formas de tratamento de temas adequados e materializam outras camadas de 
diversidade às equipes e ao que elas podem desenvolver;
c) Realizar diagnósticos frequentes de acessibilidade - incorporar recursos 
de acessibilidade disponíveis como parte orgânica do trabalho permite contemplar 
pautas e formatos, mas também aumentar a base de público. Para isso, diagnósticos 
são necessários como estratégia para definir protocolos de uso dos padrões de 
acessibilidade;
d) Implementar políticas institucionais pró-acessibilidade - tal medida 
demanda uma mudança de cultura no trato com a organização, a ampliação da 
noção de direito à informação e a consolidação em práticas padrão para a produção 

de conteúdos jornalísticos.
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NAVEGABILIDADE E ACESSIBILIDADE
a) Evitar e, se possível abolir, a presença de publicidades e anúncios sobrepostos, falta 
de descrição em imagens e ícones visuais, existência de cookies não essenciais nas 
páginas, uso de pop ups, spam e plugins - esses elementos atrapalham a fluidez da navegação 
ao surgirem na página e não são identificados pelos leitores de tela;
b) Reduzir uso de páginas claras ou com fundo branco e letras pequenas - atrapalham a 
visibilidade ou cansam a vista das pessoas com baixa visão. 
c) Evitar a atualização constante da página (no caso de sites HTML) - isso também 
interrompe a navegação do leitor de tela, fazendo com que o software  pare a transcrição e retome 
do início da página. Esse aspecto gera muita frustração entre pessoas cegas e de baixa visão ao não 
conseguirem ler completamente a notícia até o final. 
d) Captcha e gráficos - em geral, são mais imagéticos e não possuem descrição nas imagens ou 
ícones, o que não permite a leitura dos leitores de tela.
e) Abolir cabeçalhos grandes - eles não garantem a hierarquia da informação e, com isso, não 
permitem que a tecnologia assistiva identifique o que é título, subtítulo, matéria ou as informações 
relevantes para a compreensão da página.

ELEMENTOS PARA APLICATIVOS DE NOTÍCIAS 
(SUGESTÕES DOS ENTREVISTADOS)
a) Inserir botões de comando que direcionem o usuário para o texto da matéria ou o 
conteúdo do aplicativo. “Tecla H para caminhar pelos títulos, B para ir aos botões das páginas, E 
para ir ao campo de busca”, sugeriu um dos participantes;
b) Adotar padrões de desenvolvimento que permitam que o aplicativo funcione 
de forma confortável em celulares com sistemas operacionais mais antigos ou 
desatualizados. A baixa renda de muitas pessoas cegas ou com baixa visão impede a aquisição 
contínua de aparelhos top de linha;
c) Ter funcionalidades que possam ser acionadas por áudios. É um recurso que pode 
fidelizar usuários e usuárias pela praticidade que envolve.
d) Utilizar voz menos robotizada e possibilidade de definir a velocidade da fala “do 
aplicativo”;
e) Utilizar layouts sem coluna dupla, para que o leitor de tela leia a informação na 
ordem necessária;
f) Na página onde está o conteúdo jornalístico, não se inserir o botão de “continue 
lendo a notícia” ou “clique para ler toda a notícia”;
g) Desenvolver a opção de “Ajuda” para as pessoas cegas reclamarem ou pontuarem 
melhorias no serviço ou um assistente de voz;
h) Desenvolver inteligência artificial para descrever imagens mesmo que a página não 
tenha descrição;
i) Desenvolver um passo a passo do uso do aplicativo para ambientar bem os usuários 
e deixá-los seguros no momento do uso e

j) Fornecer a possibilidade de regulagem do tamanho das letras.
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O conjunto de informações obtidas com o formulário de pesquisa 

junto às organizações jornalísticas, as análises dos sites e  as 

entrevistas realizadas com as pessoas cegas e com baixa visão, além 

de toda a revisão bibliográfica sobre acessibilidade em conteúdos 

jornalísticos apresentados nos capítulos anteriores subsidiaram o 

desenvolvimento de um app que foi batizado de Lume.

O aplicativo, disponível na Play Store, funciona como agregador de 

produção jornalística em um ambiente plenamente acessível, que 

segue as determinações da W3C, mas também condicionantes mais 

específicas, relacionados à população com deficiência visual no Brasil.

O aplicativo permite a busca por notícias de interesse do usuário 

ou usuária, assim como salvar links de interesse, que podem ser 

compartilhados com pessoas próximas ou em redes sociais. 

Os conteúdos foram disponibilizados em editorias, alimentadas pela 

produção jornalística das organizações que fazem parte do projeto 

Acessibilidade Jornalística, um problema que ninguém vê. 

Tendo sido guiado pelos achados da pesquisa anteriormente 

descritos, o processo de desenvolvimento do aplicativo resultou em 

um dispositivo leve, que pode ser usado por em uma variedade muito 

grande de smartphones, inclusive  em modelos com poucos recursos 

e versões mais antigas do Sistema Operacional Android; as cores, bem 

como as fontes, seguem um padrão de leitura que atende a leitores 

com baixa visão; redução de anúncios e travamentos.
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Outras funcionalidades serão progressivamente 

instaladas para que o aplicativo ganhe mais 

robustez e uso e, assim, contemple os objetivos de 

democratização do acesso à informação jornalística 

de qualidade.  

Espera-se, com a realização deste projeto, 

contribuir na distribuição de conteúdo jornalístico 

para uma audiência sub representada, bem 

como na forma como as pessoas com deficiência 

visual consomem conteúdo jornalístico. Mais bem 

informadas, elas podem participar de forma mais 

efetiva do debate público, reivindicar e defender 

seus direitos, bem como cobrar da sociedade 

em geral e do poder público em particular o 

cumprimento de garantias básicas à vida em 

sociedade com dignidade e sem discriminação. A 

pesquisa em Comunicação e a indústria jornalística 

também saem fortalecidas deste tipo de parceria, 

bem como os esforços já empreendidos no 

combate à desinformação no Brasil por outros 

atores comprometidos com este tema, com as 

empresas jornalísticas profissionais, os sites 

checagem de conteúdo e as plataformas digitais 

empenhadas com este fim.

O aplicativo Lume pode 
ser baixado por meio do 

QR Code abaixo.
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