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RESUMO 

Os meios de comunicação têm, como um dos principais objetivos, levar informação a toda a 
sociedade. No entanto, uma parte significante dessa população acaba sendo privada das 
informações por não haver ferramentas que possibilitem a compreensão da notícia. É o caso 
dos surdos. Segundo estatística do IBGE, mais de 5,7 milhões de brasileiros são portadores de 
deficiência auditiva. Apesar disso, existe apenas um telejornal no Brasil exibido em rede 
aberta direcionado aos deficientes auditivos: o Jornal Visual. Ele é exibido de segunda a 
sexta-feira pela TV Educativa e tem a duração de cinco minutos diários. O principal recurso 
usado pelo telejornal para a transmissão de informações ao surdo é a Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS). Esta pesquisa mostra uma revisão bibliográfica baseada na 
interdisciplinaridade, envolvendo autores da educação especial, sociologia, fonoaudiologia e 
psicologia. O trabalho também conta com uma análise descritiva do Jornal Visual, estruturado 
de acordo com a observação participante ocorrida na redação do telejornal na TVE do Rio de 
Janeiro. A partir dessa pesquisa, foi possível perceber que existem algumas diferenças entre a 
notícia preparada para ouvintes e surdos. Com isso, características como o closed caption ou 
os intérpretes da língua de sinais são indispensáveis para a adequada compreensão da notícia 
pelos deficientes auditivos.  

 

Palavras-chave: Comunicação, Surdos, Telejornalismo, Jornal Visual. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais objetivos dos meios de comunicação é levar a informação a todos 

os cidadãos para deixá-los a par do que acontece no mundo, além de proporcionar-lhes um 

olhar crítico da realidade. Mas, em algumas situações, esta função social não é cumprida. Um 

exemplo disso acontece quando os deficientes auditivos acompanham uma notícia pela 

televisão. O fato de que nem todos os receptores possuem as condições fisiológicas ideais 

para receber essa informação, na maioria das vezes, é subestimada. É o caso dos surdos. 

 Cabe salientar que tanto as nomenclaturas “surdo” como “deficiente auditivo” estão 

corretas. Segundo Goldfeld (2003) a escolha por uma dessas denominações está mais ligada a 

uma posição ideológica. Portanto, neste trabalho, são usadas ambas as designações. 

Dados do IBGE apontam que, no Brasil, mais de 5,7 milhões de pessoas sejam 

deficientes auditivas. Entre elas, mais de 166 mil são completamente surdas. Goldfeld (2003) 

enfatiza que a realidade do surdo brasileiro ainda é muito precária. E com a comunicação não 

haveria de ser diferente, pois é através dela que se dá o recebimento de informações e também 

a absorção da realidade. 

Embora a televisão seja um meio de comunicação de massa importante para a 

formação e orientação das pessoas, raríssimos estudos abordam a relação desse veículo com 

os deficientes auditivos. Até mesmo pesquisas relacionando os surdos e os meios de 

comunicação são poucas. A informação ao deficiente auditivo é um direito assegurado pela lei 

nº. 10.098, de 29 de dezembro de 2000. Essa conquista garante ao surdo o direito de "acesso à 

informação e comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao 

lazer".  Na prática, observa-se que tal direito não é exercido de forma satisfatória. 

A televisão foi o veículo escolhido para este estudo por exercer uma grande influência 

sobre os deficientes auditivos. Segundo um estudo realizado por Oliveira (1999), “Acesso à 

informação para surdos brasileiros”, 17% dos surdos não tem acesso à informação. Dos 83% 

restantes, 66% se mantêm informado pela televisão. Além disso, a televisão é um dos meios 

que, devido às características imagéticas, possibilita a inserção de recursos para que a 

informação chegue até os deficientes auditivos: são os intérpretes da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e a legenda oculta, também conhecida como closed caption. 



Com base em tais argumentos, conclui-se que a televisão, além do grande poder de 

penetração, é a melhor fonte de informação do surdo. No entanto, são raras as programações 

que oferecem recursos para que o surdo consiga captar e processar uma informação. 

Atualmente, só um telejornal no Brasil destina-se ao repasse de informações para a 

comunidade surda: é o Jornal Visual, noticioso exibido de segunda a sexta-feira, pela 

Televisão Educativa – TVE. São apenas cinco minutos diários destinados a essa única fonte 

de informações para o surdo.  

Esse trabalho destaca e evidencia o Jornal Visual como instrumento de inclusão social 

– por incluir o surdo na transmissão de informações, discutir a proposta e a forma como ele é 

apresentado à comunidade surda - além de levantar alguns questionamentos sobre rotinas 

produtivas e de apresentação do telejornal. 

Primeiramente, apresenta-se uma retrospectiva do surdo e a inserção deles na 

comunidade, bem como os preconceitos que, por séculos assombraram os portadores de 

deficiência auditiva e suas famílias. Para a construção da revisão bibliográfica foi 

imprescindível a interdisciplinaridade para buscar informações e esclarecimentos acerca das 

pessoas surdas. 

Na seqüência será discutida a relação do surdo com a televisão – instrumento de 

comunicação no qual é veiculado o Jornal Visual, e os estudos feitos até hoje e as alternativas 

comunicacionais desse meio. 

Num terceiro momento, será feita uma análise descritiva desse telejornal, destacando 

aspectos peculiares que o diferencia dos demais telejornais.  

 

 

 

 

 

 



2 A COMUNICAÇÃO E O SURDO  

O conceito de comunicação é complexo e depende da ótica analisada: “é uma palavra 

derivada do latim: communicare, cujo significado seria tornar comum, partilhar, repartir, 

associar, trocar opinião, conferenciar. Implica participação, interação, troca de mensagem, 

emissão ou recebimento de informações” (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p.155). 

A comunicação é fundamental para o humano. Ela está presente em todos os 

momentos da vida e, portanto, é um ponto básico para a qualidade de vida das pessoas. Em 

qualquer lugar ou momento, existe comunicação. Sánchez (1990) destaca que a comunicação 

humana é essencialmente diferente e superior a qualquer outro tipo de comunicação 

conhecida e que todas as pessoas, sem exceção, desenvolvem a linguagem, independente de 

sua cultura, raça ou condição social.  É através da comunicação que se estabelecem os 

vínculos sociais entre as pessoas; ela é quem determina nossas ações, pensamentos, e registra 

os fatos de nossa história.   

Antigamente, o registro dos acontecimentos era feito de forma oral e relatados aos 

ascendentes das famílias. No entanto, a comunicação oral sofria algumas modificações à 

medida que os fenômenos eram repassados de uma pessoa a outra, perdendo, assim, a sua 

confiabilidade. Depois, com a invenção do papel, passaram a ser realizados registros escritos, 

e a observação de um acontecimento poderia ser armazenada em diversos tipos de 

documentos. 

 Pela sociologia, sabe-se que os homens têm a necessidade de estar em constante 

relação com o mundo, e, para isso, utilizam a comunicação como mediadora na interação 

social. Além disso, os sociólogos entendem que a comunicação é fundamental para o bom 

entendimento da sociedade, além da construção social do mundo. Para Melo (1994), quanto 

mais complicada se torna a convivência humana, mais se faz necessário o uso adequado e 

pleno das possibilidades de comunicação. Dessa forma, pode-se dizer que a comunicação age, 

inclusive, como apaziguadora entre os povos e nações. O aperto de mãos, por exemplo, surgiu 

entre os homens e significava dizer que o indivíduo não portava armas. Segundo Pereira 

(2001), esse tipo de comunicação enquadra-se como “comunicação tátil”1. 

                                                 
1 Entre as classificações propostas por Pereira (2001) está a de acordo com o órgão sensorial usado pelo receptor. 
Além da comunicação tátil, ele ainda divide em comunicação visual, olfativa, gustativa e sonora. 



Analisando a comunicação pelo olhar antropológico, atribui-se a ela ser a responsável 

pela transmissão da cultura, além de ser a formadora da bagagem cultural de cada indivíduo. 

As crenças, as tradições e conhecimentos foram passados de geração para geração. Muitos 

rituais e procedimentos são realizados até hoje da mesma forma, desde o início dos tempos.  

Rabaça & Barbosa (2001)2 citam vários autores que discorrem sobre os conceitos de 

comunicação. Luiz Beltrão conceitua a comunicação como uma necessidade para a 

perpetuação da espécie e para a sobrevivência. Leôncio Basbaum justifica que se não fosse o 

sentimento da comunicação, ideológica e afetiva, os homens teriam se devorado uns aos 

outros na luta pela vida. “A comunicação pode ser considerada o processo social básico, 

primário, porque é ela que torna possível a própria vida em sociedade”(PEREIRA, 2001, p.9). 

O homem não é um animal auto-suficiente. Para que as metas e os objetivos próprios 

sejam atingidos, torna-se necessário a cooperação dos outros seres humanos. Ele depende dos 

relacionamentos interpessoais e usa da comunicação para exercer influência por meios que se 

enquadrem a seus propósitos. “A comunicação torna possível a interação e ao mesmo tempo 

proporciona a convivência entre os homens já que a integração de um indivíduo ao seu 

ambiente e ao seu tempo está relacionada, de forma intrínseca, ao seu acesso à informação.” 

(PATERNOSTRO, 2006, p.17)  

 Berlo (1997) esclarece que o objetivo principal da comunicação é a interação social. 

Por si só, o homem não consegue obter o que deseja. O ato de comunicar gera expectativas 

sobre como as pessoas vão se comportar.  

Não podemos, por certo, dizer que o desejo de se comunicar causa as organizações 
sociais, entretanto, podemos dizer que a disponibilidade da comunicação aumenta a 
probabilidade do desenvolvimento social. À luz disto, podemos predizer que a 
organização social há de ser mais ampla, mais complexa, entre as pessoas que têm 
oportunidades adequadas de comunicação. O primeiro passo no desenvolvimento 
dos agrupamentos sociais é aumentar a oportunidade de que haja comunicação. 
(BERLO, 1997, p 133) 

Dessa forma, torna-se claro e evidente que a comunicação é o que rege os homens e o 

mundo. O contato que se dá entre os homens e com a sociedade, pelo ângulo da comunicação, 

somente é possível através dos sentidos3; e o homem depende primordialmente deles. 

Godinho (1982, p.26) diz que “é através dos sentidos que se dá o contato com o mundo 

                                                 
2 No livro “Dicionário de Comunicação”, os autores Rabaça & Barbosa reuniram os principais conceitos de 
comunicação sob vários olhares. 
3 Os cinco sentidos do ser humano são: audição, tato, paladar, visão e gustação. Eles são a maneira consciente do 
corpo perceber o mundo. 



externo, se recebe estímulos e impressões que configuram a experiência e promovem a 

integração social do indivíduo”. 

 Segundo Rocha (1995), deve-se considerar a interatividade entre os sentidos. Cada um 

deles, no seu alcance, revela o mundo de forma peculiar e única. Para tanto, a visão e a 

audição são sentidos importantes e indispensáveis para uma comunicação plena e satisfatória. 

É por intermédio dos sentidos que as relações interpessoais acontecem e a comunicação é 

favorecida. 

 A audição é muito importante para a vida das pessoas e não há o que a substitua. 

Através dela somos bombardeados diariamente com informações para as quais, muitas vezes, 

nossa atenção nem está direcionada. O som nos chega, mesmo que estejamos longe da fonte 

sonora. Não precisamos direcionar o ouvido, assim como fizemos com a visão, por exemplo. 

Através da audição é possível detectar, discriminar, reconhecer, localizar e compreender os 

sons da fala. Dessa maneira, o homem desenvolve um sistema de comunicação único da 

espécie humana.  

 A partir dessa análise, conclui-se que as pessoas surdas estão em “desvantagem” em 

relação às pessoas ouvintes. Elas estão privadas de um sentido que serve como antena para a 

captação das informações, a emissão de idéias e o convívio social. Não há como comparar, no 

sentido fisiológico e social, uma pessoa surda, com uma pessoa ouvinte, que tem a audição a 

sua disposição.          

 É evidente que a concepção de mundo de quem está privado da audição desde o 
nascimento ou a partir da tenra idade, não poderá ser a mesma de um ouvinte 
normal, visto serem muitos os processos que dependem do sentido auditivo em 
termos de aprendizagem e constatações do universo das pessoas e das coisas que o 
cercam. (AJURIAGUERRA, 1980, p.305) 

 

 Entre as deficiências dos sentidos, Sacks (2005) e Keller (s.d.) afirmam que a surdez 

pode ser considerada infinitamente mais grave do que a cegueira. “Os problemas da surdez 

são mais profundos, mais complexos e mais importantes que os da cegueira. A surdez é o 

maior dos infortúnios, a perda mais vital dos estímulos: o som da voz, que nos traz a 

linguagem, desencadeia-nos o pensamento e nos mantém na companhia intelectual dos 

homens.” (KELLER apud LASMAR et al, 1983a). Esse depoimento foi dado pela escritora 

americana Helen Keller, que por uma infelicidade do destino, ficou cega e surda desde bebê, e 

se manteve assim até a morte. A única comunicação com o mundo era feita através do tato.  



 De acordo com Saks (2005), as pessoas que já nascem surdas correm o risco de 

ficarem atrasadas ou permanentemente deficientes na compreensão da língua. E ser deficiente 

nesse aspecto para o ser humano, é um dos piores infortúnios que existe, pois é por meio da 

língua que entramos plenamente na cultura, que nos comunicamos, adquirimos e 

compartilhamos informações. 

 Para tanto, a visão e a audição são sentidos importantes e fazem parte dos processos 

comunicacionais. É por intermédio deles que as relações interpessoais acontecem e a 

comunicação é favorecida.  

 Penteado (1964) relata a publicação de um estudo realizado por Stevens & Nicholz 

com resultados de uma pesquisa feita entre as alunas do Stephens College4, que objetivava um 

levantamento dos períodos de tempo destinados às quatro habilidades fundamentais da 

comunicação humana. Os resultados obtidos foram: ouvir (42%), falar (25%), ler (15%) e 

escrever (18%). No Brasil não se conhece qualquer pesquisa que relacione com essas 

habilidades. A partir do estudo desses pesquisadores americanos, conclui-se que 1/3 de nossas 

vidas são dedicados a ouvir. É através da audição que as informações se transformam, em 

nossa mente, em conhecimentos. “Nosso patrimônio cultural, depende muito da audição.” 

(PENTEADO, 1964, p.156). 

Godinho (1982) enfatiza que a deficiência auditiva traz uma série de privações, não 

somente sensoriais, como físicas, psicológicas e sociais. Por isso, a falta de audição traz 

comprometimentos globais e em todos os sentidos na vida de um indivíduo. De acordo com 

estudos de Ajuriaguerra (1980), são muitos os processos que dependem do sentido auditivo 

em termos de aprendizagem e constatações do universo das pessoas e das coisas que o 

cercam. Essa é uma questão muito ampla e que deve ser tratada com seriedade. 

“A comunicação compõe processo básico para a prática das relações humanas, assim 

como para o desenvolvimento da personalidade individual e do perfil coletivo. Pela 

comunicação, o indivíduo se faz pessoa, indo do ser singular à relação plural.” 

(POLISTCHUK & TRINTA, 2003, p.62). 

Esses mesmos autores ainda enaltecem as habilidades que a comunicação tem de fazer 

e refazer por incontáveis dizeres, enfatizando que todas as pessoas são capazes, de acordo 

com as condições de cada uma, em distintos tempos e variados lugares. Pelo conceito 
                                                 
4 Faculdade dos Estados Unidos (estado de Missouri) onde estudam apenas mulheres. 



sociológico de Dumgadier, “o papel decisivo da comunicação é o da transmissão de 

significados entre as pessoas no processo de inserção e integração do indivíduo na 

organização social. Nessa perspectiva, a comunicação funciona como instrumento das 

relações sociais” (DUNGADIER apud RABAÇA & BARBOSA, 2001, p.158). 

Uma das características da deficiência auditiva é aproximar os indivíduos surdos, 

formando grupos com características semelhantes. E, mais uma vez, o que leva esse grupo de 

pessoas a se encontrar é a necessidade de socialização, mediada pela comunicação. 

A comunicação é considerada o processo de interação humana que se realiza 
mediante signos organizados em mensagens. A função básica é servir como 
elemento formador da personalidade, sem a qual o homem não pode existir como 
pessoa humana, pois a mente e a personalidade emergem na experiência social. Em 
outras palavras, uma das funções da comunicação é a de formação de identidade., 
(BORDENAVE, 1983 apud ZANDOMENEGHI, 2005, p. 51) 

 

A comunidade surda origina-se a partir de pessoas que se identificam enquanto surdas. 

Em conformidade com Quadros (2004), essa identificação é de caráter cultural, dentro da 

proximidade das experiências visuais e na distância da experiência auditiva. Portanto, a 

cultura surda é a identidade cultural de um grupo de pessoas que se define, antes de tudo, 

como um grupo diferente dos demais.  

Silva (2005) discorre que a grande marca das identidades é a diferença. No caso dos 

surdos, a privação da audição é a marca. Essa evidência das diferenças ocorre tanto por meio 

simbólico quanto pelas formas de exclusão social. As pessoas acabam afastando e 

discriminando as surdas do convívio, por elas apresentarem essa diferença “negativa” em 

relação às ouvintes. 

Para Skliar (1998) as identidades surdas estão presentes no grupo onde entram os 

surdos que fazem uso da experiência visual propriamente dita. No livro “Surdez, um olhar 

sobre as diferenças”, Skliar transcreve o depoimento de uma pessoa surda, de 20 anos, que 

torna mais claro o conceito de identidade: 

Se há festas na família, por exemplo, é natural o surdo procurar o semelhante surdo. 
Se na festa não há semelhante surdo, a tendência é fugir para ir ao encontro do 
surdo onde quer que ele esteja. Somos assim. Algo atrai por ser melhor. Juntos é 
melhor. A maioria surda sempre está junto. Encontrar amigos surdos é sentir que se 
tem este parentesco. É um parentesco virtual. Isto porque chegamos na 
profundidade de nossas relações de semelhantes. Uma semelhança forte, que nos 
mantém vivos, unidos. (SKLIAR, 1998, p. 63) 



  Esse depoimento esclarece o sentimento da pessoa surda com relação a presença de 

ouvintes, mesmo que essa pessoa não-surda seja da própria família. De acordo com Skliar 

(1998), existem várias classificações para a identidade surda. As principais são:  

  - identidade surda híbrida: fazem parte aqueles surdos que nasceram ouvintes, mas, 

com o tempo, tornaram-se surdos; 

  - identidade surda de transição: surdos que foram mantidos em “cativeiro” da 

hegemônica experiência ouvinte e que, mais tarde, passam para a comunidade surda; 

  - identidade surda incompleta: são aqueles surdos que fazem parte de uma ideologia 

ouvintista latente que trabalha para socializar os surdos de maneira compatível com a cultura 

dominante (no caso, a ouvintista); 

  - identidade surda flutuante: estão presentes onde os surdos vivem e se manifestam a 

partir da hegemonia dos ouvintes. 

  A partir dos conceitos e classificações sobre identidades surdas, torna-se indiscutível a 

importância da luta para que o surdo não perca o direito de ser surdo, para que ele possa entrar 

em contato, livremente, com a representação política de sua identidade. Nesse caso, faz-se 

necessário que os meios de comunicação respeitem e propiciem alternativas para que a 

comunidade surda possa ser beneficiada na abrangência de sua programação. 

Portanto, a exclusão social não fica restrita somente às pessoas. O esquecimento dos 

surdos pelos meios de comunicação também se torna evidente. De pouco a nada tem sido 

produzido para essa parcela da população. A relação dos surdos com os meios de 

comunicação de massa é problemática, pois, eles são excluídos de sua programação através do 

não acesso ao conteúdo que está sendo veiculado. Algumas vezes, o surdo ainda serve como 

pauta para programas, expostos a situações pouco cômodas. “Infelizmente, emissoras de 

televisão, com objetivo do aumento de índices de audiência, têm exibido programas de 

auditório que exploram a imagem da pessoa com deficiência como figura bizarra e curiosa.” 

(YNGAUNIS, 2001, p.2). 

Recentemente, com a implementação de políticas públicas que asseguram direitos aos 

surdos é que está sendo dada oportunidade para a ascensão da comunidade surda em todos os 

níveis.  “O indivíduo surdo faz parte de movimentos marginalizados (...) O surdo foi 



acumulando estereótipos que têm reforçado cada vez mais a hegemonia discriminatória de sua 

produção cultural” (SKLIAR, 1998, p.55). 

Juan Diaz Bordenave5 relata que, na comunicação, dá-se o encontro de mundos 

diferentes, de experiências vividas, de identidades diferentes. Acrescenta, ainda, a partir dessa 

premissa, que comunicação é algo que se experimenta em vários campos e essa experiência se 

consolida através dos meios de comunicação. Portanto, entre os vários campos que a 

comunicação deveria “invadir”, está o da comunidade surda. Mas não é exatamente o que 

acontece. 

Além disso, no Brasil ainda são poucas as publicações que despertam análises sobre os 

surdos num contexto apropriado às relações com os meios de comunicação.  

 

2.1 A surdez como doença 

Segundo Quadros (2004), a surdez é caracterizada pela diminuição da acuidade e 

percepção auditivas, o que dificulta a aquisição da linguagem oral de forma natural. A 

apreensão do mundo dá-se através dos estímulos visuais.  

Pesquisadores como Saks (2005) concordam e ratificam que, ainda hoje, existe muito 

preconceito e desconsideração para com os deficientes auditivos. Muitas pessoas ainda se 

referem à surdez como uma das piores calamidades humanas, outros ainda se referem aos 

surdos como ouvidores doentes, indivíduos otologicamente prejudicados, entre outros 

pejorativos. 

O reconhecimento e a aceitação do surdo na sociedade não foi nada fácil. Ainda hoje 

perduram estigmas mitificados dessas pessoas fisiologicamente diferentes. A história da 

humanidade está repleta de situações em que os surdos eram vistos e tratados como castigos 

de Deus para com os homens. 

Na China antiga, os surdos eram lançados ao mar. Em Esparta, eram jogados do alto 

dos rochedos ou atirados num precipício. Em Atenas, os surdos eram esquecidos e deixados 

em campos ou em praças públicas. Os Astecas deixavam os surdos em lugares parecidos com 

um zoológico para serem ridicularizados. As pessoas surdas, principalmente as que também 

                                                 
5 Trata-se de outra referência utilizada por RABAÇA & BARBOSA (2001) para conceituar comunicação. 



não falavam, eram excluídas da sociedade, sendo proibidas de casar, possuir bens e viver 

como as demais pessoas. Até mesmo o filósofo Aristóteles (384 a.C. a 322 a.C.) considerava 

os surdos incapazes de socialização e da vida em comunidade. 

Os surdos não eram considerados seres humanos competentes, pois sem a fala, não se 

desenvolveria o pensamento. Godinho (1982), numa retrospectiva da história dos surdos, 

relata que para uma pessoa ser considerada um ser humano capaz e inteligível, era necessário 

ser provido de audição.  

  Dentre a surdez, existem várias classificações que caracterizam a patologia desde uma 

pequena perda auditiva, até aqueles indivíduos que não ouvem absolutamente nada, 

conhecidos também como surdos profundos. Além disso, ela pode ser classificada como 

congênita, ou seja, o indivíduo já nasce surdo; ou adquirida, quando a pessoa adquire a surdez 

ao longo da vida, seja por fatores patológicos ou traumáticos. De acordo com os graus de 

surdez, está a seriedade e a dificuldade dos surdos. 

Os níveis limiares utilizados para caracterizar os graus de severidade da deficiência 

auditiva podem ter algumas variações entre os diferentes autores. Segundo critério de Davis e 

Silvermann (1970), os níveis de audição se dividem em:  

-Audição normal - limiares entre 0 a 25 dB6; 

-Deficiência auditiva leve - limiares entre 26 a 40 dB. (incapacidade de ouvir sons baixos, 

problemas com a clareza dos enunciados);  

-Deficiência auditiva moderada - limiares entre 41 e 70 dB. (incapacidade de ouvir sons 

baixos e moderadamente altos, problemas com a clareza do enunciado, sobretudo quando há 

barulhos);  

-Deficiência auditiva severa - limiares entre 71 e 90 dB. (alguns sons altos são audíveis, no 

entanto, torna-se necessário o uso de aparelhos auditivos para uma comunicação efetiva);  

                                                 

6 A intensidade ou volume dos sons é a medida em unidades chamadas decibéis, abreviadas para dB. Para que se 
tenha uma idéia dessa mensuração, uma conversa normal corresponde uma média de 40 a 60 dB. Com uma 
freqüência dessas, a comunicação acontece de forma natural e perfeitamente compreensível.  

 



 -Deficiência auditiva profunda - limiares acima de 91 dB (o indivíduo usa a leitura labial ou a 

LIBRAS para se comunicar, pois consegue captar poucos sons do meio em que vive).  

  A surdez traz comprometimentos físicos, psicológicos e sociais. Os contatos 

permanentes e espontâneos que o surdo tem com o meio, tornam-se deficitários. A falta de 

informação, a dificuldade de socialização é muito pior do que a surdez diagnosticada como 

uma deficiência física. Aliás, Skliar (1998) diz que os surdos têm diferença, não deficiência. 

Se os relacionamentos interpessoais – reforçados e medidos pela comunicação – não forem 

bem sucedidos, prejuízos irreparáveis poderão abster-se sobre esse grupo de pessoas. 

A maior parte dos estudos brasileiros tem se preocupado em escrever sobre a 

deficiência auditiva tendo como ponto de referência a deficiência. No entanto, Skliar (1998), 

relata que para escrever um artigo sobre identidades surdas precisou desconstruir a imagem 

deles e desaprender grande parte das suposições que lhe ensinaram a respeito dos surdos. 

Quem não tem contato direto com os deficientes auditivos, acaba tendo que se despir de pré-

conceitos para assim poder reconstruir uma análise fundamentada e, principalmente, livre de 

discriminações. 

 

2.2 Os deficientes auditivos e o direito à informação 

Tanto a liberdade de expressão como o direito de informação estão previstos em lei7 e 

estendidos a qualquer pessoa, sem distinção. Amaral (2002) ainda lembra que o direito de 

informação está ligado diretamente à produção de notícias.  

De acordo com o modelo comunicacional proposto por Aristóteles, no clássico 

esquema tricotômico da comunicação, as peças fundamentais são: a pessoa que fala (fonte), o 

discurso que pronuncia (mensagem) e a pessoa que escuta (receptor). E de acordo com 

Amaral (2002), esses são os três elementos necessários para a efetivação desse direito de 

informação. 

 O direito de ser informado é a faculdade do indivíduo, incluindo o portador de 
deficiência auditiva, de ser mantido de forma correta e integralmente informado. 
Contudo, para ser o assunto entendido, faz-se necessário estabelecer um raciocínio 
lógico. Somente se pode investir uma pessoa do direito de receber informações, 

                                                 
7 O direito à informação ao deficiente auditivo está previsto na lei nº. 10.098, de 29 de dezembro de 2000, 
assinada pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso. 



quando, ao mesmo tempo, se atribui a outrem o dever de informar. (AMARAL, 
2002, p.13) 

 

O dispositivo que consta no artigo 220 da Constituição Brasileira afirma, claramente, 

que a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer espécie de 

restrição. Assim, a capacidade de os meios de comunicação oferecerem alternativas 

comunicacionais deveria ser irrestrita e ilimitada, o que não acontece. 

Além disso, a informação oriunda dos meios de comunicação de massa atinge, ou, 

pelo menos, pretende atingir difusamente uma coletividade. Não se leva em consideração de 

que se trata de uma massa anônima, mista e que possíveis deficiências possam existir. Ao 

encontro da Constituição Brasileira, está a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que 

garante o acesso à informação a toda e qualquer pessoa, independente da origem ou classe 

social. 

Os portadores de deficiência ainda têm direito à integração social. Somado ao direito 

de informação, o da integração social passa por vários campos e engloba uma série de outras 

conquistas. Isso dá aos surdos condições, pelo menos na teoria, de uma vida digna. 

Com relação às emissoras de televisão, conclui-se que elas deveriam tratar os surdos 

em dois aspectos: em igualdade, quando se trata de transmitir as notícias, informações; e com 

olhar diferenciado, no sentido de oferecer recursos como legendas ocultas ou intérpretes de 

sinais que possibilitem tal acesso. De qualquer forma, só o princípio da igualdade já 

abrangeria os surdos. 

Amaral (2002, p.17) ainda complementa que o “direito de se informar é inalienável, 

imprescritível e com todas as outras características do direito fundamental”. 

 

2.3  A LIBRAS como principal meio de comunicação do surdo 

Uma das pessoas mais importantes na história dos surdos e que deu origem ao 

processo sócio-educacional foi o abade francês de L’ Épée. Até meados do século XV, o 

surdo era considerado um ser primitivo e incomunicável. Por isso, ele não poderia ser 

educado, tampouco exercer seus direitos como casar e herdar. De L’ Épée teria iniciado uma 

aproximação com mendigos surdos que viviam nas ruas de Paris usando a técnica de 



comunicação de “Sinais Metódicos”. Esses sinais eram uma combinação da Língua de Sinais 

com a gramática sinalizada francesa8. Esta metodologia foi sendo difundida, aprimorada e 

muitos surdos foram sendo educados e trazidos para o convívio social. Sacks (2005) sugere 

que essa “preocupação” com os mendigos surdos estaria ligada à Igreja Católica por não 

tolerar a idéia de que as almas dos surdos não fossem ouvidas antes da morte.  

O abade, em alguns anos, difundiu suas idéias e educou diversos surdos com seus 

métodos. Com o tempo, a língua de sinais se dissipou na Europa e nos Estados Unidos e 

inúmeras metodologias foram criadas para a educação dos surdos. Hoje, cada país tem a 

própria língua de sinais. 

A maioria das línguas faladas no mundo é oral porque empregam palavras para serem 

ouvidas. A língua de sinais, como é uma língua percebida pelos olhos e não pelos ouvidos, 

apresenta características peculiares.  

As línguas de sinais são aquelas usadas pelas comunidades surdas e reconhecidas pela 

lingüística como línguas naturais. Essa denominação refere-se a elas terem se originado 

espontaneamente nas comunidades surdas. “A língua é, em suma, o produto e o instrumento 

da fala” (RABAÇA & BARBOSA, 2001, p.429). 

 Mas ao contrário do que muita gente pensa, a língua de sinais possui todos os níveis 

lingüísticos tradicionais, assim como outra qualquer: russo, mandarim, espanhol, etc. Cada 

país possui sua própria língua de sinais, sendo elas independentes das línguas orais utilizadas 

no país. A língua deve ser introduzida e adquirida pelo indivíduo o mais cedo possível, caso 

contrário, seu desenvolvimento pode ser permanentemente retardado e prejudicado.  Por isso, 

a surdez também precisa ser diagnosticada o mais precocemente possível. 

No Brasil, a língua oficial usada pelos deficientes auditivos é a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), também conhecida como Língua de Sinais do Brasil (LSB) e Língua 

Brasileira de Sinais (LBS). 

Conforme Quadros (2004), a LIBRAS é o principal meio de comunicação do surdo 

fazendo com que ele possa informar-se de tudo o que acontece a sua volta. Trata-se de uma 

língua visual-espacial articulada através das mãos e reforçada por expressões da face e do 

corpo. 

                                                 
8 A gramática sinalizada francesa é um recurso criado a partir da língua de sinais com a gramática francesa. 



A LIBRAS pode ser considerada como a segunda língua do Brasil. O número de 

surdos é relativamente pequeno se compararmos com a população do país9. Mas já existiu, na 

história da humanidade, um lugar em que o diferente era o ouvinte (se levarmos em 

consideração a maioria majoritária), ou seja, o surdo era a maioria. 

 Sacks (2005) relata que um mundo desse tipo existiu na ilha de Martha’s Vineyard. 

Uma forma de surdez hereditária vingou por 250 anos nesse local em Massachussets. Os 

primeiros colonizadores chegaram na década de 1690 e, em meados do século XIX, quase não 

havia família na porção norte da ilha que não fosse afetada pela surdez. Em conseqüência 

disso, toda a comunidade local aprendeu a língua de sinais. De fato, eles nunca foram vistos 

como surdos, deficientes, tampouco diferentes. Os surdos dessa ilha não se diferenciavam em 

nenhum aspecto, a não ser, positivamente. Em alguns casos, por serem mais instruídos que os 

outros habitantes.  

“É evidente que, se uma pessoa aprendeu a língua de sinais como primeira língua, 
seu cérebro/mente, a fixará, e a usará, pelo resto da vida, ainda que a audição e a 
fala sejam plenamente disponíveis e prefeitas. A língua de sinais, convenci-me, 
então, era uma língua fundamental do cérebro.” (SACKS, 2005, p.200 ) 

 

 Esse depoimento foi registrado por Sacks (2005), ao visitar a Ilha de Martha’s 

Vineyard. Os habitantes desse lugar mesmo sabendo o idioma oral falado na sua região, 

usavam a língua de sinais. 

A partir desse esboço, conclui-se que a língua de sinais consegue preencher todas as 

necessidades de seus usuários, tanto para a comunicação como uma ferramenta do 

pensamento. O surdo pode, inclusive, pensar em língua de sinais.  A existência de uma língua 

visual, já desmistifica a incapacidade dos surdos ou a associação à figuras pouco inteligíveis 

ou aculturadas. A percepção e a inteligência visual que é desprendida na apreensão da língua 

ratificam a teoria que o cérebro é rico em potenciais e revela a inesgotável flexibilidade de 

todo o nosso organismo em se adaptar com o novo. 

Sanchez (1990) assegura que nenhum surdo tem problemas de linguagem se lhe 

permitirem aprender espontaneamente a língua de sinais e fazer uso dela para adquirir 

facilmente e de forma completa, todos os conhecimentos. 

                                                 
9 Estatísticas do IBGE apontam que, no censo de 2000, o número da população era de 169.799.170. Entre eles, 
5.700.000 eram deficientes auditivos. 



Há muitas décadas, a comunidade surda vinha lutando para a oficialização da LIBRAS 

porque, até então, ela não era reconhecida. Desde 1991 tramitava no Congresso Nacional um 

projeto-lei que reconhecia a LIBRAS como meio legal de comunicação. Somente dez anos 

depois, em abril de 2002, o projeto foi aprovado. Muitos estados e municípios brasileiros já 

haviam reconhecido a LIBRAS como meio legal de comunicação ou, pelo menos, ela já havia 

sido aceita e respeitada com tal. A legalização da Língua Brasileira de Sinais representou uma 

conquista inigualável não só para a comunidade surda, como para todos os que dela fazem 

parte. Agora, a LIBRAS é uma língua que deve ser divulgada e ensinada nas escolas e 

difundida em todos os meios de comunicação, assegurando assim, o acesso do surdo à 

informação10.  

Com todas essas conquistas, a profissão de intérprete de LIBRAS tornou-se 

imprescindível, pois são esses profissionais que fazem a mediação da comunicação entre 

surdos e ouvintes, muito embora essa profissão ainda não tenha sido regulamentada. Um 

projeto-lei já foi encaminhado para homologação e reconhecimento. Segundo o projeto, para 

o exercício dessa profissão, os intérpretes devem aprimorar-se em curso superior, numa 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). No ano de 2006, a Universidade 

Federal de Santa Catarina, em parceria com outras oito instituições de ensino superior 

públicas, estaduais e federais, lançou o primeiro vestibular para licenciatura em Letras e 

LIBRAS. A Universidade Federal de Santa Maria também foi incluída nesse projeto. 

A partir da leitura de Goldfeld (2003), conclui-se que a LIBRAS faz parte de duas das 

três filosofias educacionais que estão sendo usadas e estudadas no Brasil: 

- Bilingüismo: considera que o surdo deva ser bilíngüe, ou seja, faça uso da sua língua 

materna (LIBRAS) e como segunda opção, a língua oral usada no seu país, no caso, o 

português. Para que suas estruturas permaneçam preservadas, torna-se importante que elas 

não sejam usadas simultaneamente; 

-Oralismo: a idéia dessa filosofia é que o surdo precisa aprender a língua oral de seu 

país para, assim, fazer parte da comunidade ouvinte. O oralismo defende a idéia de que a 

aquisição da língua de sinais é prejudicial para o surdo. Segundo Goldfeld (2003), o surdo que 

domina a língua de sinais vive em espécie de guetos, sem a possibilidade de se comunicar 

com a sociedade em geral; 
                                                 
10 A lei que oficializa a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão é a de número 10.436, de 24 de 
abril de 2002. 



- Comunicação total: surgiu na década de 60 e propõe uma nova maneira de perceber o 

surdo e sua vida. O principal objetivo é minimizar os problemas de comunicação gerados pela 

surdez. Essa filosofia defende que apenas a aprendizagem da língua oral não é suficiente para 

o pleno desenvolvimento do surdo. A partir disso, vale-se de qualquer recurso lingüístico11 

para facilitar a comunicação. 

 Apesar de serem questões importantes, as filosofias educacionais dos surdos não serão 

discutidas nem aprofundadas, visto que o objeto de estudo, o Jornal Visual, adota a LIBRAS 

como principal forma de comunicação para transmitir às notícias à comunidade surda. 

 

3 A TELEVISÃO E O SURDO 

Sabe-se que os meios de comunicação de massa influenciam as pessoas, ditam 

comportamentos, hábitos, modificam ou reafirmam opiniões. Portanto, estudos que 

estabeleçam relações entre os receptores com algum tipo de deficiência, como no caso a 

surdez, podem suscitar novas abordagens e considerações para o engajamento da 

responsabilidade social no processo de inclusão.  

Uma parcela muito grande da população deslumbra-se com o fascinante mundo da 

televisão. Muitas pessoas alimentam a imaginação e a fantasia, além de ampliarem suas redes 

de conhecimentos através desse veículo que já existe no Brasil desde 1950. 

De acordo com Ferrés (1996, p.60), a televisão “é uma poderosa arma de 

conscientização e sensibilização”. Ainda pela ótica do autor, a televisão é uma fonte de 

socialização se for levada em consideração a forma como ela interpreta a realidade. A 

televisão também possibilita o conhecimento de outras culturas, dos problemas de outros 

povos, grupo ou pessoas, fazendo com que sejam gerados sentimentos de participação e 

inclusão. O autor ainda compara a televisão com um espelho porque ela projeta o espectador a 

uma imagem idealizada de si mesmo e do mundo. Aliás, a nossa imagem da realidade é 

basicamente aquela oferecida pela mídia, especialmente pela televisiva. Daí a importância 

desse veículo como meio de controle social, além de ser formadora de opinião. 

                                                 
11 Entre esse recurso, estão: a pantomima (mímica), os gestos, o alfabeto manual, a escrita e a própria LIBRAS. 



Os estudos12 atuais relacionando os deficientes auditivos com a mídia televisiva são 

unânimes: a televisão é o melhor veículo de comunicação para o surdo. Ferrés (1996, p16) 

explica que “a pessoa que se exercita de forma preferencial no uso de um meio tenderá a 

desenvolver as habilidades requeridas para a sua decodificação”. Dessa forma, fica evidente 

que os surdos desenvolvem técnicas que aprimoram e colaboram para a decodificação da 

mensagem televisionada. 

Apesar dessa constatação, a maioria das programações da televisão brasileira não tem 

nenhuma iniciativa, por mais insignificante que seja, voltada para a comunidade surda. Os 

intérpretes da língua de sinais são vistos apenas em programas religiosos ou em épocas de 

campanhas eleitorais. Por isso, conclui-se que a comunidade surda foi esquecida, também, 

pelos meios de comunicação de massa, muito embora exista uma lei que ampara a todos os 

surdos.  

Jornalisticamente falando, apenas um programa em rede aberta no Brasil dá atenção a 

essa comunidade estimada em mais de 5,7 milhões de pessoas. É o Jornal Visual exibido pela 

Televisão Educativa (TVE), sendo todo produzido e apresentado no Rio de Janeiro. Os 

demais estados brasileiros só podem sintonizar esse telejornal por antenas parabólicas 

Somado a isso, a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005, 

revela que 92,0 % da população brasileira possuem aparelho televisor instalado na residência. 

A televisão é um dos meios de comunicação de massa e com a capacidade de “sensibilizar um 

grande número de pessoas ao mesmo tempo” (Ibid., p.60). Portanto, diante dessa realidade, 

não existem pretextos para que não sejam estreitadas as relações do surdo com a televisão. 

Entre os recursos que facilitam a compreensão de uma informação pelo surdo, ou 

mesmo para fins de entretenimento, está o intérprete de sinais. Além disso, existe uma 

alternativa que alguns canais de televisão disponibilizam para o acesso ao surdo do conteúdo 

exibido na sua programação: as legendas ocultas. 

A legenda oculta ou closed caption, surgiu nos Estados Unidos na década de 80. Em 

países como os EUA e Canadá, quase a totalidade da programação é legendada, inclusive os 

comerciais. Existem dois tipos de closed caption: a estenotipia (transcrição do texto) 

informatizada e o de reconhecimento da voz. 

                                                 
12 Os principais estudos relacionando a televisão com os surdos são: Rocha (1995), Oliveira (1999), Yngaunis 
(2001) e Amaral (2002) que serão abordados posteriormente.  



Na estenotipia informatizada, os sons são registrados através de um aparelho 

conhecido como estenótipo eletrônico, por um profissional especializado. Nesse caso, o 

estenotipista registra ao vivo a legenda, mesmo quando o programa já está gravado. A 

empresa Steno13, no Brasil, já desenvolveu a estenotipia informatizada nos tribunais e, até 

hoje, está enfocada em formar profissionais habilitados para fazer um registro do som com 

qualidade em tempo real. 

No caso de registro por conhecimento de voz, o método é relativamente novo e grande 

parte dessa tecnologia foi desenvolvida pela empresa brasileira Rede Globo de televisão. 

Nesse caso, um software interpreta as vozes e produz o texto das legendas. As vozes não são 

recebidas diretamente dos locutores; ela é transmitida a um profissional numa sala isolada e é 

essa pessoa que repete pausadamente o que ouve ao computador. No entanto, o software não é 

totalmente preciso, confundindo, às vezes, alguns fonemas (encontros consonantais, 

geralmente). A maior dificuldade desse método é quando há sobreposição de falas ou 

tumultos, quando, então, o primeiro método ainda se mostra mais eficiente. A principal 

função do estenotipista nessa situação é acrescentar as informações do som ambiente (risos, 

fundo musical, apito do trem). No caso dos telejornais, o texto do teleprompter é 

reaproveitado para as legendas ocultas. 

Segundo informações da Federação Nacional de Educação e Integração dos surdos 

(FENEIS), a TVE é a emissora de televisão com o maior número de programas com legenda 

oculta: 16. O Sistema Brasileiro de Televisão, a Rede Globo, a Rede Record, a TV Câmara, a 

TV Assembléia de São Paulo e a Rede Telecine também possuem programações com 

legendas ocultas. 

Embora existam muitos pontos positivos, a legenda oculta ainda seleciona uma parcela 

dos deficientes auditivos, isto é, só tem acesso ao conteúdo exibido pela legenda oculta o 

surdo que sabe ler o português. Além disso, a transcrição do que está sendo falado 

pormenoriza14 a informação, além de passar muito rápido na tela. 

 

 

                                                 
13 A empresa “Steno do Brasil” foi criada em 1994 e fabrica máquinas e software para estenotipia. Em 1997 
torno-se a pioneira no sistema de legenda oculta no país. 
14 No caso de intérpretes de sinais, a mesma informação pode ser “abreviada” em sinais e melhor compreendida 
pela comunidade surda. 



3.1 As pesquisas sobre o surdo e a televisão 

Yngaunis (2001) destaca que a mídia televisiva já foi apontada como o principal 

recurso comunicacional para o surdo. No entanto, o que se costuma ver, são programas 

televisivos que falem do surdo e não para o surdo. Não poucas vezes, os surdos e outros 

deficientes, são abordados em reportagens, propagandas ou telenovelas como figuras bizarras 

que despertam a curiosidade dos espectadores. Os índices de audiência aumentam muito 

quando temas relacionados à exploração da deficiência são exibidos.  

Resultado de uma pesquisa desenvolvida por Yngaunis (2001), apresentada no 

Intercom 2000, evidenciou a relação do adolescente portador de deficiência e/ou deformidade 

e os meios de comunicação. No período de março a dezembro de 1999, um questionário com 

perguntas relacionadas com o uso dos meios de comunicação foi distribuído a 174 

adolescentes com algum tipo de deficiência. A maior amostra da pesquisa foi composta de 

surdos15. Mais de 25% deles elegeram a televisão como a melhor fonte de informação, 

seguido de jornal e/ou revista 10,9%. Essa hierarquia entre os veículos de comunicação deve-

se às limitações de cada deficiente. 

Produtos diferentes requerem diferentes graus de atenção, concentração e esforço. 
Ler um livro geralmente exige um pouco mais de atenção do que, por exemplo, ler 
um jornal. (...) À televisão se assiste com vários graus de atenção, desde uma 
absorção total até os curtos e intermitentes acompanhamentos visuais que permitem 
seguir superficialmente o sentido geral do programa. (THOMPSON, 1999, p.44) 

 

 Embora a televisão tenha sido elencada como o melhor meio de comunicação para o 

surdo, os demais veículos de comunicação também são utilizados, mesmo que em menor 

freqüência. Todas as mídias deveriam exercer força de manipulação social de forma 

construtiva e não discriminatória, como se costuma observar. 

 De acordo com o trabalho de Yngaunis, que envolveu os mais diversos tipos de 

deficientes com os veículos de comunicação, conclui-se que existem vácuos entre os 

profissionais de comunicação e os deficientes. Isso porque as empresas de comunicação não 

consideram as pessoas deficientes como um público relevante.  

                                                 
15  O cálculo dessa amostra foi realizado de acordo com 1% da população adolescente da cidade de São Paulo, 
4577, de acordo com o censo de 1991). 



 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o processo de integração e 

inclusão social está diretamente ligado aos meios de comunicação: 

A mídia possui um papel fundamental na promoção de atitudes positivas frente a 
integração de pessoas portadoras de deficiência na sociedade. Superando 
preconceitos e má informação, e difundindo um maior otimismo e imaginação 
sobre as capacidades das pessoas portadoras de deficiência. A mídia também pode 
promover atitudes positivas em empregadores com relação ao emprego de pessoas 
portadoras de deficiência. A mídia deveria acostumar-se a informar o público a 
respeito de novas abordagens em educação, particularmente no que diz respeito à 
provisão em educação especial nas escolas regulares, através da popularização de 
exemplos de boa prática e experiências bem-sucedidas. (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, art. 67) 

 

 Se os profissionais ligados diretamente à mídia repensassem os conceitos, informações 

e preconceitos sobre o tema deficiência, uma nova visão despontaria e os seus produtos 

ganhariam novas abordagens, um novo redimensionamento. Todo esse conhecimento 

reverteria para uma produção midiática inclusiva. 

O primeiro passo no sentido de qualificar a cobertura dos temas relacionados ao 
universo das pessoas com deficiência envolve uma mudança de paradigmas. É 
imprescindível que os jornalistas conheçam o conceito de sociedade inclusiva, 
assegurado pela Constituição brasileira e respaldado por vários tratados 
internacionais. Esse paradigma ainda permanece ausente da cobertura jornalística. 
(MÍDIA E DEFICIÊNCIA- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2003, p. 17). 

 

Um estudo anterior foi proposto por Rocha (1995) intitulado “A mídia televisiva no 

processo de socialização da pessoa surda”. Nessa ocasião foram entrevistadas 10 pessoas de 

ambos os sexos, adultas, com surdez profunda. O objetivo desse estudo foi diagnosticar a 

importância da televisão na vida dos surdos. Durante as entrevistas, pode-se observar que a 

televisão, às vezes, era a única maneira de acesso à informação, questão essa muito cara às 

pessoas surdas. “A necessidade de informação deveria estar no centro de todas as discussões 

sobre repercussões sociais da surdez” (ROCHA, 1995, p. 43).  

A característica mais apontada na entrevista foi o poder da imagem. A autora da 

pesquisa destaca que “a imagem é um código comum a ouvintes e surdos, sua percepção 

independe do canal auditivo. A TV é um extraordinário meio de acesso ao surdo às coisas do 

mundo. Ela seduz, informa, instiga e o chama para a realidade compartilhada” (Ibid., p. 44). 



Não diferente das demais pesquisas envolvendo a comunidade surda e a televisão, a 

pesquisa desenvolvida por Oliveira (1999), revela que 17% dos surdos não têm acesso à 

informação. Dos que tem acesso, 66% deles se informam pela televisão. 

Há uma proporção muito grande de pessoas que não lêem nenhum, jornal; que 
estão devotadas de corpo e alma à televisão como fonte única de informação. A 
televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de 
uma parcela muito grande da população. (BORDIEU, 1997, p.23). 

 

A recepção televisiva por parte dos deficientes auditivos é altamente significante e, ao 

mesmo tempo, deficitária. Lopes (2000) destaca a perspectiva integradora e compreensiva dos 

estudos em recepção, uma vez que o processo de comunicação é articulado a partir das 

mediações. 

 A busca pela informação através da televisão por parte dos deficientes auditivos 

acaba refletindo na sua conduta, nos sentimentos de pertencimento e igualdade, além da 

exteriorização de seus pensamentos e convicções. “A recepção é um processo e não um 

momento, isto é, ela antecede e prossegue o ato de ver televisão. Assim, o sentido primeiro 

apropriado pelo receptor é por este levado a outros ‘cenários’ em que costumeiramente atua 

(grupos de participação)” (LOPES, 2000, p.124).  

A partir da resposta dos entrevistados, conclui-se que a televisão representa uma forma 

de tomar conhecimento das coisas do mundo de uma maneira concreta. A estrutura de um 

programa ideal foi lançada como questionamento, e os surdos responderam que deveria ser 

qualquer programa, desde que estruturado, sinalizando possibilidades para a forma adequada 

de sua captação. O Jornal Visual, da TVE, foi citado por um dos entrevistados, mas lamenta o 

tão curto espaço a ele destinado na emissora. “O Jornal Visual é muito bom porque tem 

intérprete, mas o programa só tem cinco minutos. Cinco minutos passa muito rápido para o 

surdo.” (Entrevistado VIII, in ROCHA, 1995, p. 59). 

 

 

 

 



4 BUSCANDO UM CAMINHO METODOLÓGICO... 

A construção desse estudo começou com a revisão bibliográfica. Foi preciso buscar 

apoio em diversos autores das áreas de educação, educação especial, fonoaudiologia, além dos 

teóricos da comunicação. A interdisciplinaridade tornou-se inevitável, uma vez que o objeto 

de estudo, o Jornal Visual, é direcionado a um público que necessita de um suporte na hora de 

receber a informação. 

O Jornal Visual é um programa jornalístico da TVE – RJ direcionado aos deficientes 

auditivos. Esse telejornal surgiu de uma parceria da CORDE (Coordenação Nacional para a 

Integração de Pessoas Portadoras de Deficiência) da Presidência da República para a política 

nacional para a integração do deficiente com o presidente da TVE Heitor Salles.  

Quando o projeto foi lançado, ainda em 1988, o programa era praticamente custo zero. 

A CORDE pagava apenas a apresentadora, isto é, a intérprete de LIBRAS. E tudo era feito na 

própria TVE-RJ que, na época, era uma emissora do governo federal. 16. 

O Jornal Visual vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12h25min às 12h30min, há 18 

anos. De segunda a quinta-feira, são exibidas notícias variadas, nacionais e internacionais. O 

Jornal visual é todo produzido, editado e apresentado na TVE, que fica no centro do Rio do 

Janeiro. Ele pode ser sintonizado pelo canal 2 no Estado do Rio de Janeiro, UHF 32, e NET 

18, e também pode ser acessado em todo o Brasil por antenas parabólicas.  

Um levantamento sobre o histórico dos surdos, bem como das formas comunicacionais 

dessa comunidade foram imprescindíveis para que se estabelecesse uma relação desse 

telejornal com a transmissão de informações. Ainda existe bastante polêmica e opiniões 

divergentes a respeito das filosofias educacionais para o surdo. Se para os profissionais das 

áreas afins já se torna uma questão problemática, para pesquisadores e profissionais da área da 

comunicação essa situação se complica. 

 

O principal objetivo desse trabalho foi o de ir a campo e conhecer a realidade, os 

anseios, a dificuldades de ser surdo no país, bem como refletir sobre o papel do telejornalismo 

no repasse de informações para a comunidade surda. 

                                                 
16 Hoje a TVE é uma organização mista, com recursos do governo federal e de algumas empresas que são uma 
espécie de sócios da emissora. 



A etapa seguinte foi entrar em contato com a equipe do Jornal Visual. As primeiras 

entrevistas aconteceram via telefone, logo após, via internet, por e.mail. O método usado 

nessa fase da pesquisa foi a entrevista semi-estruturada. 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada em geral, aquela que parte de 
certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 
pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 
investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa. 
(TRIVIÑOS, 1987, p.146) 
 

 
Nessa etapa do trabalho pode-se tomar conhecimento de algumas informações básicas 

sobre as pessoas que fazem parte da produção do jornal, como também saber de que forma 

acontecem as rotinas produtivas do telejornal. Esse método foi escolhido por permitir que o 

entrevistado tivesse mais espontaneidade e liberdade na hora da investigação. Em seguida, foi 

realizada uma outra entrevista, ainda semi-estruturada, por telefone, onde foi agendada uma 

visita para que se pudesse acompanhar um dia das rotinas do telejornal.  

Antes mesmo do trabalho de campo, várias edições do Jornal Visual foram gravadas e 

acompanhas, detalhadamente, para se saber quais pontos mereceriam destaque na hora da 

investigação.  

A observação participante in locu aconteceu no dia 27 de agosto de 2006, quinta-feira. 

No dia da visita, teve-se a oportunidade de conhecer toda a infra-estrutura da TVE-RJ, da qual 

faz parte o Jornal Visual. Em seguida, pode-se conhecer como funcionam as rotinas dos 

telejornais tradicionais da TVE e, mais tarde, o funcionamento do Jornal Visual. Somente a 

técnica da observação participante daria a liberdade de descrever e analisar a forma como o 

telejornal é construído diariamente. 

A grande vantagem da observação participante diz respeito à sua própria natureza, 
isto é, ao fato de o pesquisador tornar-se membro do grupo sob observação. Isso 
significa que as atividades do grupo serão desempenhadas naturalmente porque 
seus membros não apresentarão inibições diante do observador, nem tentarão 
influenciá-lo com procedimentos que fujam ao seu comportamento normal. 
(RICHARDSON, 1999, p. 262). 
 

Na ocasião da visita, entrou-se em contato com toda a equipe do Jornal Visual, 

acompanhando a rotina de trabalho dos profissionais, as instalações e a forma como o 

telejornal é gravado (ver ANEXO A, imagens 1 e 4). Nesse dia também foi possível 

acompanhar a gravação de duas entrevistas que iriam ao ar nas duas próximas sextas-feiras. 



As rotinas do telejornal começam no início da manhã. Depois da reunião de pauta, 

quando são escolhidas as matérias que irão ao ar naquele dia, são analisadas as cabeças da 

reportagem para ver se há necessidade de alguma mudança. Durante todas as fases da 

preparação do telejornal foram realizadas as entrevistas para que ficassem claros os passos 

que se seguem no decorrer da manhã. 

Normalmente o programa de entrevistas que vai ao ar nas sextas-feiras, é gravado às 

quintas. Portanto, a observação participante abrangeu as rotinas de um dia normal de 

telejornal, bem como as do dia da entrevista. A observação deu-se entre as 09 horas da manhã 

até às 16 horas, quando a equipe do Jornal Visual deixou a Redação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 A NOTÍCIA EM MÃOS: O JORNAL VISUAL 

Atualmente, fazem parte da equipe do Jornal Visual dois produtores: Luiz Antônio 

Ferreira e Fabíola Villanova; são eles os responsáveis para contatar o pessoal entrevistado, 

pesquisar pautas e agendar entrevistas. Também fazem parte, duas intérpretes da LIBRAS: 

Cláudia Jacob Belga e Maria Paula Cunha. A jornalista do Jornal Visual, responsável pela 

locução e pelo programa de entrevistas é Lavínia Ferraiuolo.  A editora-chefe, Maria Helena 

Falcão tem bastante experiência em telejornais tradicionais, mas hoje é a responsável direta 

pelo Jornal Visual.  

O editor-chefe é o responsável direto pelo telejornal. É ele quem escolhe as 
reportagens que vão ao ar e, em última análise, responde pelos erros e acertos do 
programa. O editor-chefe faz avaliação crítica da qualidade das matérias produzidas 
e debate os resultados com a pauta e chefia de reportagem. (BARBEIRO, 2006, 
p.55) 

 

Pelo menos duas integrantes da equipe do Jornal Visual têm contato direto com a 

comunidade surda fora do telejornal: são as intérpretes da Língua de Sinais. Cláudia Jabob, 

que é psicopedagoga, tem o dia inteiro voltado aos deficientes auditivos. Além de fazer a 

tradução do português para a língua de sinais no Jornal Visual, Claúdia também trabalha com 

pesquisa na área de educação bilíngüe na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 

crianças surdas de dois a sete anos. 

A trajetória da outra intérprete de sinais, Maria Paula Cunha, fonoaudióloga, se 

confunde com a história do Jornal Visual. Ela pertence ao telejornal desde que ele foi criado, 

há 18 anos. No entanto, o envolvimento de Maria Paula com os deficientes auditivos é bem 

mais antigo. Ainda na adolescência, ela teve o seu primeiro contato, aprendeu a língua de 

sinais, e, mais tarde, foi casada por quatro anos com um deficiente auditivo. 

Os produtores Luiz Antônio Ferreira e a editora-chefe Maria Helena Falcão também 

participam de outras atividades jornalísticas na própria TVE. 

 

5.1 A reunião de pauta 

Uma das peculiaridades do Jornal Visual é o tipo de matéria que é levada ao ar. Entre 

notícias nacionais e internacionais, são eleitos os fatos mais importantes e imprescindíveis 



para a informação do surdo. Nas primeiras horas da manhã, acontece a reunião de pauta 

quando são definidas as notícias que irão ao ar naquele dia, conforme já foi mencionado17. 

Primeiro é analisada a relevância e/ou importância do assunto para o surdo, de acordo com as 

reportagens já gravadas e que foram ou ainda serão exibidas nos outros telejornais da TVE. Se 

não houver factual de extrema importância, há a escolha de pautas frias, que motivam o surdo 

e, muitas vezes, podem servir como incentivo.  

Para tanto, a editora-chefe recorre à opinião das intérpretes de sinais porque elas 

exercem, paralelamente, atividades ligadas aos deficientes auditivos. Esse fato propicia que as 

intérpretes possam atuar como mediadora entre os surdos e as necessidades informativas. 

Muitas vezes são levadas ao ar temas que tratem da inclusão social: uma forma de engajar os 

deficientes auditivos e estimulá-los a desenvolver trabalhos ligados à arte, sociedade, etc. 

Torna-se necessária uma seleção de notícias mais criteriosa e objetiva para que sejam 

estabelecidas as prioridades devido ao espaço de tempo curto destinado ao telejornal. 

 

5.2 Abertura 

Uma vinheta com trilha sonora de 12 segundos abre, diariamente, o Jornal Visual. A 

atual vinheta foi criada em maio de 2004. Além dessa remodelação, na mesma época, outras 

características foram modificadas, como o cenário, sonoplastia e entrevistas de estúdio. 

A partir da observação participante, constatou-se que, para que a intérprete de 

LIBRAS possa traduzir a informação do Jornal Visual para a língua de sinais, ela ouve o texto 

da locutora e acompanha, ao mesmo tempo, o texto no teleprompter
18

. De acordo com as 

profissionais, o texto passado na lauda eletrônica é necessário para dar um maior suporte na 

hora de traduzir a notícia para a língua de sinais. O texto que é reproduzido no teleprompter é 

em português e serve para a orientação do tempo do texto pela profissional e para que ela se 

guie, caso não ouça o que foi dito ou demore muito para converter em LIBRAS, o que está 

sendo falado. Como a estrutura sintática e gramatical da LIBRAS é diferente do português, 

                                                 
17 Faz-se necessário ressaltar que, neste trabalho, não se teve a pretensão de estudar as novas tendências da 
pesquisa em comunicação, como filtros editoriais, produção de notícias, agendamento de pautas, visto ser um 
trabalho novo nessa área. Optou-se por mapear o Jornal Visual dentro dos conceitos tradicionais de 
telejornalismo. 
18 Segundo Rabaça & Barbosa (2001), teleprompter ou lauda eletrônica é um dispositivo que apresenta o texto 
em uma tela com letras grandes e velocidade sincronizada com as palavras a serem ditas pelo locutor. 



muitas vezes é preciso que a ordem das frases seja alterada para que a compreensão do surdo 

seja a melhor possível. 

O texto da cabeça da matéria, assim como as reportagens, também é reaproveitado dos 

outros telejornais da TVE, embora ele passe por algumas modificações para tornar-se mais 

compreensível ou atrativo para os surdos. 

A apresentação da cabeça da reportagem, que é gravada em estúdio, é o grande 

diferencial do Jornal Visual. Ela é toda apresentada em LIBRAS e em primeiro plano. A 

tradução em sinais é feita enquanto acontece a locução do texto em off (ver ANEXO A, 

Imagem 2). De acordo com a equipe que integra o Jornal Visual, é importante a locução do 

texto para que os telespectadores que apresentam baixo grau de surdez possam ser 

beneficiados com o som das reportagens, além das pessoas que são espectadoras inveteradas 

do noticioso e que não apresentam perda auditiva, possam se beneficiar da informação.  

Logo após a abertura do telejornal, a intérprete de sinais faz a saudação inicial e 

apresenta a primeira reportagem do dia. Todo o telejornal é apresentado sem intervalos 

comerciais. 

 

5.3 As reportagens do Jornal Visual 

A batalha contra o tempo é uma constante nas rotinas produtivas do Jornal Visual. 

Normalmente são exibidas duas ou três matérias por dia, obedecendo a duração de cada 

reportagem e o grau de importância da informação. O telejornal já foi levado ao ar com 

tempos variando de quatro minutos a cinco minutos e quarenta segundos.  

A exibição do telejornal não é ao vivo, mas o programa é gravado minutos antes de ser 

levado ao ar. No dia em que se acompanhou a rotina do Jornal Visual, ele foi gravado às 

11h55min da manhã, sendo apresentado, pontualmente, às 12h25min daquele mesmo dia.  

As rotinas desse telejornal são muito semelhantes às de um telejornal tradicional. 

Grande parte das reportagens do Jornal Visual é reaproveitada de outros telejornais da 

emissora19.  Dessa forma, conclui-se que a notícia não necessita grandes modificações para 

que possa ser compreendida pelos surdos. Sendo assim, não existem álibis suficientes que 

                                                 
19 Os outros telejornais da emissora são: Repórter Nacional, Notícias do Rio, 



justifiquem a ausência de recursos para que a informação seja transmitida ao deficiente 

auditivo.  

A partir dessa análise, reafirma-se a idéia de que os surdos são desprovidos apenas da 

audição e não menos inteligentes ou incapazes de compreender ou processar uma informação. 

O que se torna imprescindível, são as ferramentas para que essa compreensão seja realizada 

da melhor forma possível. 

Num telejornal tradicional, a narração do locutor ou do repórter deve ser 

harmoniosamente conjugada com a imagem que cobre o texto que está sendo lido. No Jornal 

Visual não é diferente. Como a gestualidade e as expressões fisionômicas substituem a 

palavra falada, é preciso que haja sincronia entre o que está sendo mostrado e o que está 

sendo dito (através da língua de sinais). 

Enquanto as matérias estão sendo exibidas, aparece uma janela20 onde a intérprete 

converte o texto que está sendo lido em off
21 para a língua de sinais.Todo o texto falado é 

traduzido para a LIBRAS, inclusive as sonoras e a passagem do repórter. A janela divide o 

vídeo com as imagens da reportagem ou mesmo a figura do repórter posicionado para a 

passagem.  

Como as reportagens, na maioria das vezes, são as mesmas que já foram exibidas para 

ouvintes, geralmente há a necessidade de adaptação, ajuste ou busca por sinônimos para que a 

compreensão da notícia seja satisfatória. Como se torna inviável a reedição da matéria, é 

possível que se adapte uma ou outra palavra/expressão em LIBRAS para que a mensagem 

seja melhor compreendida pela comunidade surda. 

A grande maioria das reportagens são matérias frias. Quando há disponibilidade de 

equipamentos e pessoal por parte da emissora, são realizadas reportagens mais produzidas. 

Toda a equipe se preocupa muito em aproveitar o curto espaço de tempo destinado a esse 

telejornal para informar e prender a atenção do espectador.  

O tempo destinado ao Jornal Visual é curto: em média, cinco minutos diários. Nos 

telejornais tradicionais, já é considerada difícil a seleção das notícias por conta do tempo 

destinado pelas emissoras de comunicação para a exibição de telejornais. Com um tempo de 

                                                 
20 Janela é o termo para designar o espaço destinado, no vídeo, para a intérprete de sinais. 
21 Texto em off é quando o locutor está fora de campo, fora de cena. 



cinco minutos diários, excluindo-se os finais de semana, torna-se criteriosa e até problemática 

essa questão. Conforme a entrevista com a editora-chefe, a direção da TVE já pensou em 

ampliar o tempo do Jornal Visual, bem como disponibilizar recursos humanos e materiais 

para que os trabalhos sejam desenvolvidos em maior quantidade e qualidade. 

 

5.4 O dia da entrevista 

Nas sextas-feiras, há um espaço reservado para as entrevistas de estúdio, que são 

gravadas com antecedência. Quem faz a mediação das entrevistas é a jornalista Lavínia 

Ferraiuolo. 

As rotinas da pré-entrevista são as mesmas contidas nos manuais de telejornalismo. A 

equipe de produção orienta os entrevistados com relação ao tema da entrevista, a duração e o 

objetivo do programa, entre outras características de um programa televisivo. Enquanto os 

cinegrafistas vão acertando a parte técnica (microfone, luz, câmera), a jornalista vai 

conversando com o entrevistado e direcionando o mesmo para a linha das perguntas que serão 

feitas. 

 A apresentação das entrevistas dá-se de forma diferente do formato dos programas 

exibidos nos outros dias da semana. A jornalista que conduz a entrevista aparece em primeiro 

plano, falando português e não sinalizando em LIBRAS, como acontece nos outros dias. 

Desse momento em diante, aparece a janela com a intérprete de sinais, que traduz toda a 

conversa para LIBRAS, até o final da entrevista.  

Um dos motivos apontados para que a entrevista não seja em LIBRAS, é que grande 

parte dos entrevistados são ouvintes. Isso significa que eles não são fluentes ou até mesmo 

desconhecem a língua de sinais. Além disso, conduzida em português, a entrevista gera mais 

conteúdo e há mais possibilidades de pautas e convidados para o programa. 

Percebe-se que a repórter lê a cabeça do texto preparado para a entrevista e faz as 

perguntas num ritmo mais lento que o telejornalismo tradicional. 

A produção do Jornal Visual cuida para escolher temas que sejam de interesse para a 

comunidade surda, de pessoas portadoras de necessidades especiais ou de alguma pauta que 

também seja de interesse geral. A temática da entrevista, seguidamente, é a inclusão social. 



Nesse dia são debatidos assuntos que dizem respeito aos surdos, como o esporte, a qualidade 

de vida, publicação de livros temáticos, saúde, política, destaque para algum surdo que fez 

algo importante, entre outros. A equipe de produção é a encarregada de agendar as entrevistas. 

A escolha dos temas, bem como dos entrevistados é feita em conjunto com todos os 

integrantes da equipe.  

Normalmente as entrevistas do Jornal Visual são agendadas com antecedência e 

gravadas duas ou três em algum dia da semana. Como se trata de assuntos não-factuais é 

possível o armazenamento de entrevistas já gravadas para que possam ir ao ar em qualquer 

sexta-feira. Apenas nos casos em que o entrevistado abordará algum tema factual é que é dada 

prioridade.  

No dia em que foi acompanhado o trabalho da equipe, teve-se a oportunidade de 

acompanhar a gravação da entrevista dada pelo representante das organizações Rio-ônibus, do 

Rio de Janeiro, onde 46 linhas de ônibus foram adaptadas para passageiros especiais. De cada 

uma dessas linhas, pelo menos um veículo foi adaptado para deficientes físicos e cadeirantes. 

Os ônibus foram equipados com elevador hidráulico, plataforma de embarque e desembarque 

e assentos especiais. A entrevista foi gravada pela parte da tarde, depois da exibição do Jornal 

Visual. 

 Segundo as informações da equipe de jornalismo do telejornal, é onde se dá o maior 

retorno por parte da comunidade surda, embora não haja nenhuma espécie de mensuração 

dessa audiência22. O retorno do público é reportado através dos espectadores que comentam, 

sugerem pautas, fazem questionamentos. O retorno do público vem, normalmente, de 

instituições ligadas ao surdo como o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), a 

Federação Nacional de Educação e Integração de surdos (FENEIS), o Centro Educacional 

Pilar Velazquez (CEPV) e outras entidades que tem a proposta pedagógica bilíngüe.23 

 Como a televisão é um meio de comunicação importante para o surdo, um programa 

de entrevistas nesse veículo, representa para ele, uma alternativa completa e inigualável de 

informação: 

A entrevista em televisão tem o poder de transmitir o que o jornalismo impresso 
nem sempre consegue: a exposição da intimidade do entrevistado. Os gestos, o 

                                                 
22 Não se tem dados sobre a audiência do Jornal Visual. Essa informação foi obtida através de entrevista aos 
integrantes desse noticioso. 
23 O bilingüismo refere-se ao uso da Língua de Sinais, como língua materna e do português, para a comunicação. 



olhar, o tom de voz, o modo de se vestir, o semblante influenciam o telespectador e 
a própria ação do entrevistador. (BARBEIRO & LIMA, 2002, p.84) 

 

A entrevista é feita na forma de perguntas e respostas. Nessa hora, são levados em 

conta a relevância e o direcionamento do assunto para temas de interesse pela comunidade 

surda. “O entrevistador deve, na maior parte do tempo, colocar-se no lugar do telespectador e 

perguntar aquilo que considera mais importante sobre o assunto pautado” (BARBEIRO & 

LIMA, 2002, p.84) 

A cabeça da entrevista e as perguntas são preparadas antes pela repórter, editora-chefe 

e equipe de produção. A jornalista lê a cabeça no telepromper, situando o telespectador sobre 

o assunto a ser debatido no programa.  

Depois da entrevista gravada, a intérprete de sinais ouve a gravação e converte toda a 

entrevista em LIBRAS, gravando, agora, a janela para a intérprete. Portanto, o programa de 

entrevistas da sexta-feira, é gravado em duas partes. Primeiro a jornalista com o entrevistado, 

depois só a gravação da “janela”, onde aparece a intérprete convertendo as informações. 

Ao final da entrevista é exibida no vídeo uma forma de entrar em contato com o 

entrevistado do dia. 

  

5.5 O texto jornalístico e a LIBRAS 

Na língua brasileira de sinais, cada palavra é transmitida por meio de um sinal próprio 

com as mãos. “Deus”, por exemplo, equivale ao gesto representado pelo dedo indicador 

apontado para cima. As palavras que não possuem sinal específico, como os nomes de 

pessoas, são “ditas” letra por letra24. As expressões faciais também são importantes e 

diferenciam, por exemplo, os verbos “gostar” de “amar”. 

A LIBRAS tem uma estrutura gramatical e sintática própria. A frase “Ele vai para 

casa”, por exemplo, é formada pelos sinais “casa” e “ir”. Os verbos não são conjugados e, 

sim, ditos como se estivessem no infinitivo. Dependendo do contexto, sabe-se o tempo verbal 

em que se está falando. 

                                                 
24 As expressões corretas para referir-se a cada letra, em LIBRAS, são: soletração manual ou soletração digital. 
Por exemplo, o nome Maria é “soletrado” digitalmente M-A-R-I-A. 



A estrutura gramatical da língua de sinais é diferente da língua portuguesa: trata-se de 

uma língua visual-espacial, já o português é oral-auditiva. Não raras vezes, expressões mais 

complexas, palavras ambíguas e siglas são desdobradas numa linguagem mais simples e mais 

próxima da realidade surda. A língua de sinais não tem marcação de gênero, estrutura-se a 

partir de repetições sistemáticas, entre outras características particulares. 

De acordo com Rezende (2000, p. 99), “Na hora da seleção vocabular, o jornalista de 

TV deve dar prioridade as palavras mais conhecidas e precisas em seu significado, evitando a 

utilização daquelas que, pelo sentido duplo, possam confundir o telespectador”. 

Um dos aspectos mais importantes do Jornal Visual é a construção e apresentação da 

cabeça da reportagem.  A cabeça de uma matéria representa a abertura de uma notícia. 

Rezende (2000) lembra que a cabeça equivale ao lead25 do jornalismo impresso, onde estão 

presentes os principais elementos de um fato. Ele atua como um gancho para introduzir a 

notícia e estimular a atenção do telespectador. Nesse ponto justifica-se a importância da 

clareza e objetividade jornalística, além de ser uma informação relevante para a comunidade 

surda. 

Além das particularidades de um texto jornalístico, ele ainda sofre algumas alterações 

quando convertido para a língua de sinais. Até hoje, não existem estudos relacionando o texto 

em LIBRAS com as regras de texto para telejornais. 

Na seqüência, será apresentada a tradução do português para a língua de sinais no 

formato de glosa26. Um aspecto que merece relevância, é que uma glosa não apresenta toda a 

informação presente numa frase originalmente transmitida em língua de sinais. Isso porque, 

na comunicação em língua de sinais, são levadas em consideração outras características como, 

a direção do olhar, a intensidade do movimento, a linguagem corporal do falante e as pausas. 

Foram realizadas transcrições de três cabeças do Jornal Visual e, em seguida, a glosa 

dos textos traduzidos para o português. O objetivo dessa tradução é para que sejam 

evidenciadas as particularidades dessa língua, bem como das interferências que uma 

                                                 
25 O lide ou lead, segundo Rabaça & Barbosa (2001) é a abertura de um texto jornalístico, na qual se apresenta, 
sucintamente, o assunto, ou se destaca o fato principal. Na construção do lide, o redator responde as perguntas 
básicas da informação: o quê, quem , quando, onde, como e por quê. 
26 O objetivo da glosa é o de fazer uma análise da execução do sinal pelo surdo, além de auxiliar pesquisadores a 
analisar a estrutura das frases em LIBRAS. 



informação pode ter, uma vez que o enfoque da matéria feita pelo repórter nem sempre é o 

mesmo do intérprete de sinais. 

BOA TARDE./ BISCOITOS DE CHOCOLATE, PIZZAS SEMI-PRONTAS./ 

DELÍCIAS QUE PODEM CUSTAR CARO AO CORAÇÃO./ GRANDE PARTE DOS 

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS SÃO RICOS EM GORDURAS TRANS E 

PERIGOSOS À SAÚDE./// (Jornal Visual, 10 de julho de 2006) 

Se a gestualidade da LIBRAS fosse traduzida no sentido literal para o português27, 

teríamos a mesma informação da seguinte forma: 

 BOA TARDE./ COMER, COISAS, BISCOITO, CHOCOLATES, PIZZAS. 

DELÍCIAS, PROBLEMAS, CORAÇÃO. MUITOS ÓLEOS, T-R-A-N-S, PERIGOSOS. 

SAÚDE RUIM///. 

 Pode-se observar que não há preposições, os verbos encontram-se no infinitivo, além 

de se tornar difícil a compreensão da notícia para quem não está familiarizado com a 

LIBRAS. Mas é preciso esclarecer que não é esse tipo de idéia que é passada aos deficientes 

auditivos. Expressões fisionômicas, intensidade e duração dos movimentos, além outros tipos 

de sinais, garantem, ao surdo, a prefeita compreensão da informação. Para a comunidade 

surda, a informação transcrita em glosa na segunda cabeça, é do mesmo entendimento que, 

para os ouvintes, a primeira cabeça da reportagem transcrita acima. 

 Observa-se, também, que, em expressões como “trans”, que não possuem 

correspondência com um sinal, usa-se a digitação de letras28. 

 Abaixo, outra cabeça do Jornal Visual: 

 OLÁ./ HISTÓRIA DE AMOR E SOLIDARIEDADE./ UMA MÃE QUE 

CONSEGUIU DE GRAÇA ATRAVÉS DA JUSTIÇA OS REMÉDIOS QUE PRECISAVA 

PARA CURAR O FILHO DOENTE USA A PRÓPRIA DOR E A LUTA PARA CRIAR 

UMA ASSOCIAÇÃO E AJUDAR OUTRAS FAMÍLIAS QUE PASSAM PELO MESMO 

PROBLEMA.//// (Jornal Visual, 18 de Julho de 2006) 

                                                 
27 As traduções da LIBRAS para o português forma feitas por Cleonice Machado de Pelegrini, Mestre em 
Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e intérprete de sinais pela Federação Nacional de 
Educação e Integração do Surdo (FENEIS) desde 2001. 
28 Digitar quer dizer soletrar, letra a letra, por não haver correspondência com algum gesto ou sinal. 



 Se a LIBRAS usada nessa cabeça e apresentada no Jornal Visual fosse traduzida 

literalmente para o português, teríamos a seguinte construção: 

 OLÁ. HISTÓRIA, AMOR, SOLIDARIEDADE. MULHER MÃE, CONSEGUIR, 

GRÁTIS, JUSTIÇA, REMÉDIOS, PRECISA, CURAR, FILHO DOENTE, PRÓPRIA DOR, 

LUTA, FUNDAR, ASSOCIAÇÃO, AJUDAR, OUTRAS FAMÍLIAS, IGUAL PROBLEMA.  

 Nesse caso, pode-se observar que outras palavras forma incluídas, outras retiradas e 

outras ainda, modificadas para a melhor compreensão da notícia. 

 E ainda, como último exemplo, a cabeça pode ser modificada ou até mesmo apresentar 

informações com a ordem trocada para que o entendimento da mensagem pela comunidade 

surda seja o melhor possível.  

Abaixo, a cabeça que chegou à redação do Jornal Visual e que havia sido apresentada 

em outro telejornal da emissora, mas foi reaproveitada pela equipe: 

 UM BORDADO MOSTRA A VIDA DE QUEM FAZ E AINDA AGE COMO 

TERAPIA./ AS BORDADEIRAS DO CONJUNTO MARIQUINHAS, NO NORTE DE 

BELO HORIZONTE, CONTAM COM LINHAS E AGULHAS HISTÓRIAS DESDE O 

TEMPO EM QUE VIVIAM EM TENDAS DE LONAS, ATÉ A CONSTRUÇÃO DE SUAS 

NOVAS CASAS./// (Jornal Visual, 18 de Julho de 2006) 

 Sob a tradução para o português, tem-se a seguinte informação: 

 BORDADO, MOSTRA, VIDA, AINDA DESENVOLVE TERAPIA. MULHERES, 

BORDADOS, M-A-R-I-Q-U-I-N-H-A-S (BELO HORIZONTE29) MULHERES, CONTAM, 

DESENVOLVEM, HISTÓRIAS VIDA, APROVEITA, BORDADO. EXPLICA PASSADO. 

BORDADOS, ARTE AGORA. 

 Nesse caso, observa-se as particularidades da LIBRAS como os nomes de pessoas e de 

lugares, além da soletração digital das letras quando não há correspondência com algum sinal. 

 Essas glosas esclarecem o cuidado que se deve ter ao traduzir uma notícia para a 

LIBRAS, bem como a experiência e a atenção que a intérprete de sinais deve ter para que os 

                                                 
29 Nesse momento é feito um gesto rápido que simboliza a cidade de Belo Horizonte. Todas as cidades e estados 
possuem uma representação na língua de sinais. 



critérios jornalísticos como imparcialidade e subjetividade sejam respeitados. E essa 

característica acentua-se, ainda mais, quando se trata da LIBRAS. 

Após a apresentação da cabeça, a primeira matéria do dia vai ao ar. A intérprete de 

sinais posiciona-se para uma outra câmera, onde aparece a janela na reportagem que está 

sendo assistida, e passa a traduzir o off da reportagem para a LIBRAS. 

Depois da cabeça, a intérprete de sinais acompanha a reportagem, convertendo, 

simultaneamente, o que está sendo falado, para a LIBRAS. Os recursos utilizados por esta 

profissional é a audição e o teleprompter, especialmente para observar o tempo e a sincronia 

do texto que está sendo falado e da imagem que está sendo mostrada. Ao mudar o assunto da 

matéria, ela posiciona-se novamente em primeiro plano, para anunciar a próxima reportagem, 

e assim por diante. 

 

5.6 O cenário e o enquadramento 

Quando o Jornal Visual surgiu, não existiam cenários para ele. Era utilizado apenas o 

cromakey30. Hoje já existem painéis montados que definem o formato do Jornal Visual (ver 

ANEXO A, imagem 3). 

O enquadramento nas cabeças das reportagens gravadas em estúdio é sempre em 

primeiro plano. No caso das matérias reaproveitadas de outros telejornais, o enquadramento 

obedece ao padrão de telejornalismo da TVE: com o repórter posicionado para a passagem no 

centro, à esquerda ou à direita do vídeo31. A janela com a intérprete de sinais fica posicionada 

mais à esquerda do vídeo.  

 Quando o corpo da matéria é exibido, a janela divide o espaço com a reportagem. De 

acordo com o que foi citado anteriormente, as reportagens usadas nos demais telejornais da 

TVE são usadas no Jornal Visual, obedecendo a um filtro editorial. E por haver esse 

reaproveitamento de reportagens, alguns pontos negativos são apresentados: 

                                                 
30 Chromakey é um fundo, geralmente azul nas áreas de vídeo, onde, posteriormente, são inseridas imagens 
computadorizadas. 
31 Algumas empresas de comunicação preferem que seus repórteres fiquem posicionados no centro da imagem 
enquanto fazem o stand up. Acreditam que assim, ganham autoridade. Outros, mais preocupados com a 
composição, preferem que o repórter se coloque em um dos lados, argumentando que, desse modo, ele torna-se 
parte da cena, e não apenas uma sobreposição. 



- o primeiro é que o enfoque da matéria é limitado. Muitas informações que poderiam 

ser acrescentadas para o surdo, acabam não sendo colocadas.  O olhar jornalístico do repórter 

não é baseado no surdo e, sim, no ouvinte, que é para quem, originalmente, a matéria está 

sendo construída. Em decorrência disso, o texto original é adaptado, o que pode prejudicar a 

qualidade da reportagem; 

- um outro aspecto negativo diz respeito a escolha das pautas. A equipe do Jornal 

Visual fica com as “sobras” dos outros telejornais da emissora, restringindo, assim, tanto a 

escolha como o enfoque dos temas; 

- o enquadramento das reportagens é feito sem levar em consideração que uma janela 

está inserida naquela imagem. Observa-se que a qualidade da imagem também é prejudicada 

e, em alguns casos, o que deveria aparecer em destaque na reportagem, não aparece porque a 

janela ocupa o espaço destinado para isso. Se uma equipe exclusiva do Jornal Visual fosse 

destinada para a cobertura, todo enquadramento seria cuidadosamente observado para que 

houvesse um espaço “em branco” no vídeo, onde seria inserida a janela. 

- a passagem dos repórteres da TVE é feita, geralmente, no centro do vídeo, embora 

esse tipo de comportamento seja uma prática a ser discutida em reuniões editoriais. Assim, a 

janela com a intérprete de sinais tende a ficar sobreposta com a imagem do repórter. Ainda 

nesse caso, se uma equipe exclusiva fizesse esse trabalho para o Jornal Visual, o repórter se 

posicionaria em um dos lados do vídeo, ou seja, no lado oposto ao da intérprete. 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Jornal Visual é um noticioso que objetiva levar a informação aos deficientes 

auditivos através da televisão. Essa proposta inovadora e totalmente direcionada para a 

comunidade surda foi criada há 18 anos, e, até hoje, mantém-se como a única programação 

jornalística diária voltada ao surdo. 

A partir da observação participante, constatou-se que as rotinas produtivas são 

bastante semelhantes às de um telejornal tradicional. Algumas características diferem das 

rotinas dos demais telejornais e alguns detalhes precisariam ser adaptados para que o sucesso 

desse tipo de programação fosse absoluto. 

A proposta da inclusão social por meio da informação evidencia-se nas peculiaridades 

do Jornal Visual. Isso porque ele oferece todas as ferramentas necessárias aos surdos para 

uma boa compreensão da notícia. Um dos destaques é o uso do principal meio de 

comunicação do surdo, a LIBRAS. Também apresenta temas com grande valor para a 

comunidade surda, como acontecimentos importantes no Brasil e no mundo, ou mesmo pautas 

ligadas à inclusão social. 

A presença de áudio na apresentação do telejornal é um ponto bastante positivo porque 

abrange, inclusive, os portadores de deficiência auditiva leve e moderada, que ainda 

conseguem ouvir algum tipo de som. 

A questão do tempo limitado é a mais preocupante. A seleção das notícias é feita de 

forma rigorosíssima, o que não possibilita a inovação ou especialização de reportagens para o 

público surdo. Por questões financeiras, a emissora não disponibiliza mais pessoas e 

equipamentos para que seja ampliada a programação do Jornal Visual. 

Percebeu-se, através das entrevistas, que a própria direção da emissora teve dúvidas 

quanto ao Jornal Visual, quando ele surgiu há 18 anos. Na verdade, a iniciativa e o apoio 

foram incondicionais, porém, questionou-se quanto ao sucesso e a receptividade do programa. 

Um dos pontos que prejudica os surdos que não pertencem à região de cobertura da 

TVE - RJ é a forma de captação. Somente é possível sintonizar o Jornal Visual fora do Estado 

do Rio de Janeiro por antenas parabólicas, pois, nem todas as retransmissoras da TVE exibem 



o Jornal Visual. A TVE-RS, por exemplo, transmite o Jornal da TVE – 1ª edição para 

ouvintes, no mesmo horário em que o Jornal Visual está sendo exibido. 

Assim, esse trabalho abordou a questão da informação para um público esquecido pela 

sociedade e também pelos meios de comunicação. Por que somente uma emissora (e ainda de 

caráter educativo) tem esse tipo de programação?  

Não é bondade repassar a informação para o surdo, oferecendo-lhe as condições 

necessárias para uma boa recepção da notícia. É um DIREITO adquirido em lei. 
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ANEXO A – Imagens captadas na redação do Jornal Visual – TVE-RJ 
 

 
 

Imagem 1 -  “Redação do Jornal Visual”  - pesquisador entrevistando / coletando material 
para o trabalho”.  
 

 
 

 
 

 
 

Imagem 2 - Lavínia Ferraiuolo fazendo a locução de reportagem do Jornal Visual, enquanto 
Cláudia Jacob traduz o texto em LIBRAS. 

 
 
 



 
 

 
 

Imagem 3 -  Cláudia Jacob, uma das intérpretes de sinais, no estúdio, minutos antes do 
Jornal Visual entrar no ar. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Imagem 4 - A equipe do Jornal Visual: Cláudia Jacob (intérprete), Lavínia Ferraiuolo 
(jornalista), Rodrigo Streb (acadêmico de jornalismo). Maria Helena (editora-chefe), e 
dois cinegrafistas da TVE-RJ. 

 



ANEXO B 

 

LEI 10.436 que oficializa a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão: 

  

Diário Oficial da União - Lei 10.098 
 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA:  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Capítulo I 

 
 
        Disposições Gerais: 
 
       Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 
supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.  
  
       Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:  
  
       I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes 
e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida;  
  
       II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade 
de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:  
  
       a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de 
uso público;  
  
       b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e 
privados;  
  
       c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes;  
  
       d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou 
sistemas de comunicação, sejam ou não de massa;  
  
       III – pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou 
permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo;  
  
       IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como 
os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuição de energia 
elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que 
materializam as indicações do planejamento urbanístico;  



  
       V – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua 
modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como 
semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, 
toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;  
  
       VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o 
acesso e o uso de meio físico.  
  
(...) 
  

CAPÍTULO VII  
       DA ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO  
  
       Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 
estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de 
comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de 
comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, 
à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.  
  
       Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita 
em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de 
comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de 
comunicação.  
  
       Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de 
medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 
subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de 
deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento.  
  
       Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brasília, 19 de dezembro de 2000 

  1790 da Independência 
      1120 da República 

 
  

  



ANEXO C 
 

LEI N. º 10.436 de 24 de abril de 2002 
  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 
 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
  
Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais -   Libras e outros recursos de expressão a ela associados.  
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com 
estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.  
  
  
Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de 
serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de 
Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades 
surdas do Brasil.  
  
Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência 
à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência 
auditiva, de acordo com as normas legais em vigor.  
  
Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas e ducacionais estaduais, municipais e do 
Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de 
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 
PCNs, conforme legislação vigente.  
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade  
escrita da língua portuguesa. 
  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Brasília, 24 de abril de 2002; 
181º da Independência e 114º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


