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Projeto: Implantar na TV Aberta e Canais Fechados no Brasil, legendas de Closed 

Caption, no idioma inglês. Estas legendas, serão reproduzidas com áudios originais 
de vídeos clips, desenhos infantis e filmes no idioma nativo.   
 
Objetivo: Utilizar o Closed Caption como ferramenta de aprendizado de 
conversação, do idioma inglês.  
 
Escopo do Projeto:  

• Ser a emissora de televisão aberta, pioneira no Brasil, no uso do Closed 
Caption para aprendizado da conversação em inglês. 
OBS: Este método já é o mais utilizado por pessoas que necessitam do 
inglês como segunda língua, nos Estados Unidos (segundo o ministério de 
educação americano). 
U.S. Department of Education,  
English-as-a-Second-Language students 
http://eric.ed.gov/?id=ED372662  
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ891068.pdf  

• O Closed Caption, em inglês, visa atender uma lacuna deixada pelos métodos 
de ensino tradicionais, onde o foco está na escrita e na leitura e deixando 
para um segundo plano a conversação do idioma (principalmente a 
conversação do dia a dia).  

 
Público Alvo: Pessoas que desejam aprender a conversação do idioma inglês, 
focando atender os estudantes de idiomas, empresários e crianças. 
 
Benefícios para a Emissora: 

• Ser pioneira no uso do tipo e método de aprendizagem no Brasil. 
• Aumento da audiência. 
• Baixíssimo custo de implementação. 
• A Closed Caption do Brasil, oferece consultoria permanente na operação e 

metodologia própria TV com experiência em mais de 20 anos. 
 

Benefícios para o Telespectador: 

• Aprendizado individual, direto e eficaz, disponível para todos os 
telespectadores. 
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• Serviço gratuito, através da TV aberta, isto é, sem custo adicional para o 
telespectador.  

• Sem necessidade de equipamentos tecnológicos adicionais. 
• Disponível com interatividade e consulta via internet. 

 
Cronograma: Disponível para Implantação imediata. 
 
Parceria: A Closed Caption do Brasil, oferece ao seu parceiro: 

• 30% de todo o faturamento referente a essa operação na emissora. 
• 30% de todo o faturamento referente a utilização desta metodologia que 

será oferecida em cursos de idiomas (EDA - ensino a distância  e 
presencial), na marca registrada pela Closed Caption do Brasil, em todo o 
território nacional.  

 
Considerações Finais: 

 
1 -  Quando bebê, iniciamos a comunicação através da fala e só depois do domínio 
desta fase é iniciado o processo de alfabetização. Quando se trata do aprendizado 
de uma segunda língua, é recomendado que se faça o mesmo. Com o recurso de 
Closed Caption, utilizamos recursos audiovisuais, com adicional de legendas do 
mesmo idioma via processo subliminar, que desenvolve o cérebro, de forma 
ordenada, o que torna a melhor opção para pronúncia do idioma inglês de forma 
fluente. 
 
2 – No mundo, os métodos de ensino de idioma iniciam o aprendizado da segunda 
língua pela escrita e posteriormente pela conversação, ao contrário da lei natural 
da vida.   
 
3 - O método de aprendizagem desenvolvido pela Closed Caption do Brasil, poderá 
ser comercializado, com exclusividade, em universidades, cursos de inglês, franquia 
de idiomas e EDA - ensino a distância. 
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