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 Investigaçãodas principais modalidades de legendagem em uso no segmento 
audiovisual, partindo deste contexto maior para a acessibilidade destinada à surdez. Dentre as 
que potencialmente atendem a população surda estão a legenda padrão, a Legenda para 
Surdos e Ensurdecidos (LSE), o ClosedCaption, a Legenda ao Vivo ou Refalado e a janela de 
Libras. Destas, a Legenda para Surdos e Ensurdecidos, mais comum como legenda descritiva, 
é a que tem o potencial de atender a uma maioria significativa do público alvo, considerando 
minoria os casos em que o sujeito é analfabeto ou apresenta em seu quadro clínico alguma 
outra deficiência que impeça o acompanhamento da mídia com legendas. A constatação da 
efetividade daLSE no atendimento ao público surdo/ DA, foi inferida a partir da 
heterogeneidade da surdez e suas diversas formas de comunicação.  Discute-se também as 
bases legais que amparam as demandas relativas à acessibilidade nas produções audiovisuais 
e o não cumprimento dessas disposições em grande parte das produções. Por fim, foi realizada 
uma análise da legenda descritiva desenvolvida pelo grupo de extensão TradUSC no curta 
metragem “Eu não quero voltar sozinho” (2011). A análise alia a percepção, em primeira 
mão, da pesquisadora enquanto indivíduo com surdez e o critério técnico da orientadora, 
tendo por referência o Guia orientador para acessibilidade de produções 
audiovisuais(NAVES, 2015).Concluímos, portanto, que a legenda descritiva realizada pelo 
grupo foi de grande qualidade e inclusão no curta, proporcionando uma melhor experiência da 
pesquisadora ao assistir em comparação com a legenda automática. 
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