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RESUMO 

 

A investigação analisa a relação dos jovens surdos da Escola Dr. Reinaldo Coser com os meios 

de comunicação. A pergunta norteadora é: qual o papel da mídia na vida de estudantes surdos 

da cidade de Santa Maria/RS? Como objetivo geral, tem-se uma análise do consumo de notícias 

por jovens surdos por meio de mídia online, televisiva e/ou impressa. Especificamente, é 

verificado qual meio de comunicação é preponderante na vida dos jovens surdos; identificada 

a relação dos mesmos com essas mídias; e realizada uma reflexão sobre a acessibilidade nos 

meios. Santaella (2005), Paternostro (1999), Assis (2009) e Ward (2006) são os principais 

autores presentes na pesquisa. O estudo tem abordagem qualitativa, por meio de um estudo de 

recepção em que foram aplicados questionários com estudantes surdos. Com o estudo, foi 

concluído que os jovens surdos possuem dificuldades em aprender a língua portuguesa e esse é 

o principal empecilho quanto ao ato de se informar. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Surdez; Jovens; Mídia. 

 

 

ABSTRACT 

 

One research analyzes the relationship of the deaf youth of the Dr. Reinaldo Coser School with 

the media. The guiding question is: media quality in the life of students from the city of Santa 

Maria / RS? As a general goal, we analyze news consumption by young people through online, 

television and / or media. Specifically, it is verified which means of communication and 

preponderant in the life of the deaf youth; their relationship with these media; and we reflect on 

accessibility in the media. Santaella (2005), Paternostro (1999), Assis (2009) and Ward (2006) 

are the main authors present in the research. The main method used is a questionnaire 

application with students, and, from there, a reception study was conducted, with a qualitative 

nature. With the study, it was concluded that the deaf youth have difficulties in learning a 

Portuguese language and this is the main obstacle to the act of being informed. 

 

Keywords: Accessibility; Deafness; Young; Media. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, as pesquisas interdisciplinares sobre surdez e sobre as línguas de 

sinais, realizadas no Brasil e em outros países, têm contribuído para a modificação gradual da 

visão dos surdos, compartilhada pela sociedade ouvinte em geral. Em alguns casos, apesar do 

bloqueio auditivo, o domínio da língua oral pode se equiparar aos ouvintes por meio do uso da 

leitura labial, aparelhos, implantes auditivos e/ou acompanhamento fonoaudiólogo. 

Porém, os surdos que dominam apenas a língua de sinais podem ser considerados 

imigrantes estrangeiros, já que integram um grupo linguístico-cultural distinto da maioria 

linguística do país em que vivem. Mas, por não terem recepção da língua oral, pela audição, 

podemos dizer que o surdo tem certa desvantagem em relação aos imigrantes. Deste modo, os 

surdos passam a não ter contato com os diferentes modos de se informar, via meios de 

comunicação existentes, como televisão, internet, rádio e jornais/revistas impressos.  

Assim, passa a existir uma comunidade específica para essas pessoas, chamada 

comunidade surda. De acordo com o integrante da Associação de Surdos de Santa Maria, 

Jeferson Miranda1, a ideia de comunidade surda apoia-se na presença de vínculo simbólicos 

que congregam sujeitos com interesses convergentes e propostas coletivas. Esse termo, 

comumente utilizado nos estudos surdos e entre profissionais ligados à causa surda, é usado 

para delimitar os espaços de existência de uma minoria linguística com marcadores culturais 

próprios.  

Miranda ainda destaca que, esses lugares específicos para as pessoas surdas são espaços 

de trocas simbólicas em que as línguas de sinais, a experiência visual e os artefatos culturais 

são partilhados entre sujeitos surdos (e, por vezes, ouvintes interessados na cultura surda) que 

congregam interesses comuns e projetos coletivos. Ou seja, é um espaço que acena para outras 

possibilidades de existir e vivenciar a diferença, para além das práticas e discursos para 

ouvintes. 

As identidades surdas são construídas dentro das representações possíveis da cultura 

surda, elas moldam-se de acordo com maior ou menor receptividade cultural assumida 

pelo sujeito. E dentro dessa receptividade cultural, também surge aquela luta política 

ou consciência oposicional para qual o indivíduo representa a si mesmo, se defende 

da homogeneização, dos aspectos que tornam o corpo menos habitável, da sensação 

de invalidez, de inclusão entre os deficientes, de menos valia social. (PERLIN, 2004, 

p. 77-78) 

 

O trecho acima exemplifica a ideia de que dentro da Cultura Surda, característica da 

comunidade surda, o indivíduo pode se sentir realmente parte de algo. 

                                                
1 Informações coletadas a partir de uma entrevista/conversa realizada de forma informal com a fonte. 
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Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2 fez um levantamento 

do número de pessoas portadoras de deficiência auditiva no país e concluiu que 5,1 % dos 

brasileiros possuem algum tipo de surdez. Esse percentual representa 9,7 milhões de pessoas, 

das quais 344,2 mil são surdas totais, onde estão incluídos surdos que, muitas vezes, não tem 

contato com a mídia.  

Já segundo uma pesquisa de 2011, realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS)3, há uma estimativa de 360 milhões de pessoas no mundo que sofrem de perda auditiva 

incapacitante. Destes, um terço, ou um total de 165 milhões é formado por pessoas acima de 65 

anos e 32 milhões por crianças e adolescentes com idade igual ou inferior a 15 anos de idade.  

A partir destes dados, trabalhando com o público jovem, a pesquisa tem como objetivo 

analisar o consumo de notícias por jovens surdos por meio de mídia online, televisiva e/ou 

impressa. Para desenvolvê-la, o público alvo foi restringido aos jovens estudantes de ensino 

médio da Escola Estadual de Educação Especial Doutor Reinaldo Fernando Coser, localizada 

na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

Sabendo que existem diversas leis que asseguram o direito de acesso a informação para 

os cidadãos, especialmente acessibilidade nos meios de comunicação à pessoas com 

deficiência, a presente pesquisa tem como problema a seguinte questão: Qual o papel da mídia 

na vida de estudantes surdos da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? A partir daí, é 

verificado qual meio de comunicação é preponderante na vida dos jovens surdos; identificada 

a relação dos mesmos com essas mídias; e realizada uma reflexão sobre a acessibilidade nos 

meios.  

A pesquisa, além de servir como base inicial de estudo em área de interesse da 

pesquisadora, servirá, também, como fonte de conhecimento a partir dos relatos de jovens 

surdos, consumidores de mídia, para empresas de mídia em geral.  

O estudo das linguagens utilizadas por pessoas com deficiência, além de ser 

extremamente necessária para a comunicação em geral, é de grande importância para 

profissionais de diversas áreas, com ênfase para as ciências sociais. Entre essas ciências merece 

destaque o Jornalismo, pois neste campo tem-se a necessidade de contato constante com todo 

tipo de pessoa, a fim de exercer sua função social que é informar os mais variados públicos, 

entre eles, os que convivem com a surdez.  

O questionamento que dá voz ao tema surgiu no período em que a pesquisadora cursou 

                                                
2 Disponível em: <http://bit.ly/2zOXbJh>. Acessado em: maio/2017. 
3 Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44575/4/9788564047020_por.pdf>. Acessado em: 

novembro/2017. 

http://bit.ly/2zOXbJh
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44575/4/9788564047020_por.pdf
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a disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras), pois, como futura jornalista, que a todo 

momento recebe informações das mais variadas mídias -internet, televisão, rádio e jornal 

impresso-, indagou-se sobre como é a relação dos jovens que possuem algum tipo de restrição, 

seja ela física ou mental, com os meios de comunicação e, assim, o acesso à informação. 

 Depois de pesquisar e entender os tipos de deficiência, decidiu-se por direcionar a 

pesquisa para a surdez. Quem não possui audição, ou a tem de forma limitada, conta com a 

possibilidade de consumir mídia por meio da compreensão de imagens e textos, seja na 

televisão, internet e/ou jornais impressos, mas, apresenta restrições mesmo no acesso a estes 

meios, pois é necessário o domínio da língua portuguesa para leitura dos textos e, dependendo 

do meio de comunicação, algum modo de acessibilidade para compreender o conteúdo que está 

sendo transmitido via áudio. 

Em busca de trabalhos e artigos acadêmicos com as palavras chaves Acessibilidade, 

Meios de Comunicação e Surdez, foram encontradas algumas pesquisas relacionadas ao tema. 

Um deles é o texto de Lemos (2015), em que a autora faz um apanhado sobre os recursos de 

acessibilidade utilizados nas emissoras de TV da cidade de João Pessoa utilizados para alcançar 

ainda mais audiência, especificamente de pessoas surdas. A pesquisadora discorre sobre os tipos 

de acessibilidade existentes e utilizados em sua cidade, como Legenda Oculta e Janela de 

Libras.  

No artigo ‘TV INES: comunicação inclusiva para a cultura surda no ciberespaço’, 

Santos e Lima (2016), por meio de um estudo de caso, destacam a importância da representação 

da cultura surda que, segundo as autoras, não é contemplada com um conteúdo inclusivo nos 

suportes de comunicação da grande mídia tradicional. As pesquisadoras afirmam que, com o 

estudo de caso, identificaram que a TV INES se estabelece como um canal que comunica e 

representa a cultura surda, o que em outros veículos de comunicação não é encontrado.  

Devido ainda a impactante ausência de dados técnicos existentes no mundo acadêmico 

a respeito desse tema e da dificuldade em encontrar meios de comunicações que utilizam 

ferramentas de acessibilidade para surdos, o estudo contou com a aplicação de um questionário 

para coleta de dados e informações com os próprios jovens surdos. A pesquisa tem natureza 

qualitativa e, para que o objetivo proposto seja alcançado, realizou-se um estudo de recepção 

buscando responder o problema de pesquisa, já citado anteriormente. 

 Em um primeiro momento, o questionário serviria para que a pesquisadora escolhesse 

um dos meios de comunicação (televisão, internet, jornal impresso/revista) para estudar. Assim, 

um segundo questionário ajudaria a responder o problema da pesquisa de modo mais específico 

e aprofundado. Porém, a pesquisadora se deparou com uma realidade diferente da que estava 
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imaginando, na qual os estudantes apesar de estarem matriculados no ensino médio 

compreendem quase nada da língua portuguesa e não são oralizados.  

Tanto no lazer, quanto na escola, os surdos entrevistados tentam compreender tudo por 

meio da visão. Sendo, desta forma, visual o método de comunicação entre pessoas surdas e, 

também, entre surdo e ouvinte. Por conta das dificuldades de aprendizagem dos jovens surdos 

e, por a maioria deles, não entenderem boa parte das perguntas presentes no questionário, não 

foi possível a aplicação de uma segunda bateria de perguntas. Então, isso tudo fez com que o 

trabalho abrangesse as três áreas jornalísticas: televisão, internet e jornais/revistas impressos. 

 Desta forma, no primeiro capítulo da pesquisa trabalha-se com Santaella (2005) e 

Paternostro (1999), onde discorre-se sobre o objetivo e funcionamento do jornalismo televisivo. 

Além disso, a pesquisadora também baseou-se em Leis do Planalto Central e regras de 

acessibilidade nos meios de comunicação estipulados pela Associação Brasileira de Emissoras 

de Rádio e Televisão - Abert. 

 No próximo capítulo, é abordado o tema da internet e as ferramentas de acessibilidade 

contidas nesta mídia. Para isso, utilizou-se de autores como Assis (2009), Ward (2006), Nielsen 

(1999), Peruzzo (2004), Conforto e Santarosa (2002). Quanto à acessibilidade neste meio, foi 

escrita baseada na Cartilha de Acessibilidade na Web e Leis do Planalto Central sobre o tema.  

 O terceiro capítulo trata da importância de saber ler e escrever em língua portuguesa 

para ter acesso aos meios de comunicação. Além disso, aborda, também, o jornalismo impresso 

e/ou de revista, que está diretamente ligado à língua portuguesa. Para isso, foram utilizados 

autores como Oliveira (2012), Galtung e Ruge (1965), Medina J. (2001), Quadros e Schmiedt 

(2006), Quadros e Karnopp (2004), Cummins (2000) e Leis do Planalto Central sobre 

acessibilidade na mídia. 

 A pesquisa, de natureza qualitativa, aborda a inclusão dos jovens surdos como 

consumidores de mídia. Para que o objetivo proposto seja alcançado, é realizado um estudo de 

recepção, por meio do qual busca-se compreender qual o papel da mídia na vida de estudantes 

surdos da cidade de Santa Maria/RS. Um estudo de recepção surge com a tentativa de 

desconstruir um pensamento, adotando uma abordagem diferenciada do que seja a comunicação 

e manter o foco da pesquisa direcionada ao receptor que, neste caso, é o jovem surdo. 

Devido ainda a ausência de dados técnicos existentes no mundo acadêmico a respeito 

desse tema e da dificuldade em encontrar meios de comunicações que utilizam de ferramentas 

de acessibilidade para surdos, o estudo é realizado por meio de um questionário para coleta de 

dados e informações com os próprios jovens surdos. Para compreender as características da 

inclusão na mídia jornalística, a pesquisadora utiliza de autores como Creswell e Clarck (2013), 
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Flick (2006), Marconi e Lakatos (2003), Aaker (2001), Figaro (2000) e Toaldo e Jacks (2013). 

 Com a análise dos dados obtidos com a aplicação do questionário, pode-se afirmar que 

o jovem surdo não entende completamente a língua portuguesa e, por isso, sua comunicação é, 

quase que unicamente de forma visual. Deste modo, a maioria deles se informa pelo visual. 

Mesmo que por meio das imagens, o surdo não compreende com exatidão o que está sendo 

transmitido pelo meio de comunicação, seja ele qual for. 
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2    JORNALISMO, ACESSIBILIDADE E O MUNDO SURDO 

 

No decorrer dos anos e com o avanço da tecnologia, os meios de comunicação estão 

sempre em constante aperfeiçoamento, com o intuito de levar informação e entretenimento a 

cada vez mais pessoas. É a partir daí que a mídia, e consequentemente, as notícias jornalísticas 

podem ser acessadas com mais facilidade, tanto para pessoas com total capacidade motora, 

física e sensorial, quanto para aquelas que possuem algum tipo de deficiência que restringe, de 

algum modo, os sentidos humanos. 

 A tecnologia, associada à mídia, faz com que o público tenha a possibilidade de optar 

por utilizar ferramentas que possibilitam um melhor entendimento do que está sendo divulgado 

pelo veículo de comunicação. A acessibilidade, que deveria existir em todos os veículos 

midiáticos, passa a colaborar com a formação dos cerca de 14.440 habitantes4, dentre crianças, 

jovens, adultos e idosos, que apresentam sinais de surdez em Santa Maria. Com isso, os jovens 

surdos poderiam se transformar em adultos mais críticos, já que terão contato com às notícias 

por meio do acesso à diferentes meios de comunicação. 

 Nota-se, também, a dificuldade do surdo em se inserir na sociedade, já que ele não 

compreende com facilidade a língua portuguesa. Desta forma, o surdo cria a sua própria 

comunidade, chamada de comunidade surda. E isso se dá pela busca do semelhante, por 

segurança, conforto e interlocutores possíveis, que compartilham formas de comunicação 

visual, além de expectativas e projetos comuns, onde todos se entendem e dialogam por Língua 

Brasileira de Sinais.  

 Desta forma, as comunidades surdas acabam por ser espaços de respiro para muitos 

sujeitos, onde os mesmos podem conviver sem as marcas estigmatizantes carimbadas por 

olhares ouvintes. 

 

2.1     O JORNALISMO TELEVISIVO E SUA ACESSIBILIDADE 

 

 É difícil imaginar que, antigamente, a televisão era considerada um eletrônico de luxo, 

com imagens cheias de chuviscos o que, na maioria das vezes, impedia os telespectadores de 

compreender o que estava sendo mostrado. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, a 

TV passou a ser um eletrodoméstico popular que, com o preço mais em conta, conquistou a 

todos. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia do ano de 2016, realizada pela Ibope 

                                                
4 De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010. Disponível em: <http://bit.ly/2zOXbJh>. Acessado 

em: maio/2017. 
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Inteligência a fim de conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira, dos 

15.050 entrevistados, 89% dos brasileiros se informam por meio da televisão. 

Santaella (2005) afirma a existência de três matrizes neste meio de comunicação, sendo 

elas sonora, visual e verbal. De acordo com a autora, essa hipótese demonstra a inseparabilidade 

entre linguagens e pensamento, assim como percepção. Segundo ela, Peirce, em suas 

publicações no Journal of Speculative Philosofy, entre 1868-1867, chamadas de Série 

Cognitiva, postula que todo pensamento se dá por meio de signos, podendo este ser definido, 

não de maneira restritiva mas ao contrário, pois pode estar relacionado a uma mera reação física 

ou, até mesmo, uma comoção psíquica.  

Deste modo, entende-se que signo pode ser qualquer característica incerta de sentimento 

que, de acordo com a teoria peirceana, esteja relacionada com pensamentos correspondentes a 

frases verbais, imagens e demais correlações sensoriais e psíquicas. Santaella (2005) relata que 

os signos podem ser internos ou externos – pensamentos interiores ou, então, por meio de 

suportes externos e materiais. Segundo ela, o aparelho fonador e o aparelho auditivo, 

responsáveis pela articulação e captação da fala, respectivamente, podem ser definidos como 

intersticiais ao estarem no próprio corpo, mas já sendo suportes quase externos que possibilitam 

a relação entre pensamento e linguagem.  

Por si só, podemos definir que a televisão é um meio externo onde signos diferentes 

materializam-se, sendo esses também relacionados a pensamentos diferentes. De acordo com a 

teoria peirceana, citada por Santaella, nenhum signo é completo ou auto suficiente, havendo a 

necessidade de buscar uma perfeita semiose na mistura de ícones, índices e símbolos.  

Quem trabalha com televisão deve se perguntar: ‘de que forma vou prender a atenção 

do meu público? Pelo texto que será falado ou pela imagem que será vista?’  

Pensando deste modo, Paternostro (1999) afirma que é a partir da imagem que a 

televisão conquista os telespectadores e mostra o fascínio que nela existe. Mesmo sendo a 

imagem o que mais chama a atenção, o texto não deve ficar de lado, já que, de acordo com a 

autora, o mesmo deve ter clareza, coloquialidade e precisão, além de ser objetivo, direto, 

simples, informativo e pausado, já que quem assiste não tem a possibilidade de voltar e 

ouvir/ver novamente o que já passou pela telinha.  

 A autora afirma que o processo de levar informação por meio da televisão faz a 

combinação de dois sentidos humanos: o da audição e da visão. Ela destaca alguns pontos em 

que os jornalistas devem sempre estar atentos ao escrever um bom texto para a TV: 

● Informação Visual: imagem tem linguagem universal, independe da língua em que o 

fato é transmitido; 
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● Imediatismo: transmitir o fato em tempo real. Ao vivo, agora; 

● Alcance: a notícia que é transmitida atinge a todos os públicos e pode ser vista a 

qualquer momento, no caso da webtv; 

● Instantaneidade: o fato é transmitido, anunciado somente uma vez e o telespectador 

não tem a possibilidade de voltar atrás para assistir novamente aquela informação; 

● Envolvimento: o contar da notícia e a intimidade com que apresentadores e repórteres 

têm um com o outro acaba chamando a atenção do telespectador e prendendo; 

● Superficialidade: quando a falta de tempo ou o custo muito alto da programação 

acabam se tornando uma forma de fazer jornalismo superficial, ou seja, dar uma informação 

sem grandes detalhes ou aprofundamento; 

● Índice de audiência: tendo acesso aos números da audiência de determinado 

programa, os coordenadores têm a noção de onde devem melhorar para captar mais audiência 

e, também, no que está dando certo na programação. 

Mas, Paternostro (1999, p. 62) ainda destaca que: “A mensagem que vai atingir as 

pessoas depende da razão e da emoção do jornalista que a escreve.”.  

Como uma forma de melhorar a transparência e a democracia participativa, foi criada a 

Lei nº 2.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso à informações públicas. 

Lá, diz que: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral”. E foi pensando por esse viés que dois jornalistas 

- Âmbar de Barros e Gilberto Dimenstein - criaram a Agência de Notícias dos Direitos da 

Infância (ANDI). 

A ANDI é uma organização civil sem fins lucrativos e apartidária, que contribui para 

uma cultura de promoção dos direitos humanos, da infância e da juventude, da inclusão social, 

e do desenvolvimento sustentável a partir de ações no âmbito do jornalismo. A organização e o 

Instituto Votorantim, com apoio da UNICEF, desenvolveram O Relatório ‘A Mídia dos Jovens’, 

onde abordaram a influência da mídia, especialmente da televisão, na vida de uma criança.  

No relatório, os autores afirmam que os meios de comunicação influenciam na vida do 

jovem a partir do momento em que os conteúdos transmitidos pela TV não são produzidos a 

fim de que eles reflitam e criem uma consciência crítica sobre o assunto transmitido. Mas sim, 

que os produtos midiáticos tem em vista apenas o consumo daquele conteúdo, não dando brecha 

para que quem assiste tenha outras ideias sobre o tema da reportagem, por exemplo.  

Visualizando a situação daqueles que não ouvem, o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, desenvolveu uma lista de possíveis recursos de acessibilidade na 
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televisão. Existem quatro ferramentas sendo implantadas em veículos de radiodifusão5, sendo 

elas: 

● Legenda Oculta ou closed caption: que é a transição escrita em língua portuguesa dos 

diálogos, efeitos sonoros, sons ambiente e demais informações sonoras que não são percebidas 

ou compreendidas por pessoas surdas; 

● Dublagem: faz a tradução de determinados programas originalmente apresentado em 

língua estrangeira, onde a mesma é substituída pela locução em língua portuguesa, utilizada 

geralmente por pessoas que não compreendem outras línguas; 

● Audiodescrição: se trata da narração, feita em língua portuguesa, integrada ao som 

original do programa audiovisual, onde são descritos sons e elementos audiovisuais relevantes 

para possibilitar entendimento pela pessoa com deficiência visual ou cega; 

● Janela de Libras: é onde, em um espaço do vídeo, uma pessoa interpreta tudo o que está 

sendo dito ou informado em Língua Brasileira de Sinais, útil para aqueles que só se comunicam 

por Libras. 

 De acordo com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) as 

emissoras televisivas têm um prazo para a adaptação dessas ferramentas e, também, uma data 

limite para ir ao ar tais acessibilidades na programação. Segundo a Abert, a obrigação da 

inserção das ferramentas é da cabeça da rede de televisão, mas também de cada geradora, pois 

são essas que serão fiscalizadas.  

As TVs retransmissoras já foram obrigadas a colocar em vigor a Legenda Oculta, 

especialmente utilizada por pessoas surdas, desde junho de 2008. Mas isso só vale para 

retransmissoras que se localizam em cidades que tenham mais de 1 milhão de habitantes. Já em 

junho de 2012 entrou em vigor a mesma obrigação para cidades com mais de 200 mil pessoas. 

A portaria nº 312, de 2012, que estabelece os valores de horas para veiculação obrigatória do 

recurso da Legenda Oculta para emissoras do serviço de sons e imagens e de retransmissão de 

televisão, permitiu que as mesmas escolhessem duas opções de tempo para a obrigação: de 2012 

à 2014. De acordo com dados da Abert, em junho de 2017 a programação total das emissoras 

televisivas deveria conter obrigatoriamente a Legenda Oculta, que facilita o acesso à 

informação por pessoas com problemas de audição. 

A Audiodescrição, segundo a Abert, entraria em vigor em julho de 2011, sendo que os 

prazos para a implementação do recurso são ligados à digitalização das emissoras. Em julho de 

2017, emissoras com cabeça de rede digital deveriam disponibilizar 8h da programação, sendo 

                                                
5 Disponível em: <http://bit.ly/2gnBZly>. Acessado em: agosto/2017. 
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ela semanalmente entre as 6h e 2h da manhã, com audiodescrição. Já a geradora cedente de 

programação, chamada cabeça de rede, que ainda não é licenciada para transmitir com 

tecnologia digital, tem um prazo de implantação que varia e segue em ordem crescente até 

atingir 20h de programação, totalizando 120 meses desde a licença digital. 

Na Dublagem, que está em vigor desde 2008, a obrigatoriedade da disponibilização do 

recurso é da emissora geradora, não da cabeça de rede, pois é a primeira que será fiscalizada. 

Nela, assim como na Legenda Oculta, até junho de 2017 deveria estar sendo transmitida toda a 

programação, ou seja, 24h de ativação da dublagem.  

Já o recurso da Janela de Libras está em exercício apenas para programas políticos e 

campanhas institucionais relacionadas ao governo. A fiscalização da obrigação de 

acessibilidade é da emissora geradora e não dos partidos políticos ou dos órgãos 

governamentais. Deste modo, são as emissoras geradoras que devem exigir tal recurso dos 

programas relacionados à política, sob pena de infração se descumprir tal exigência. Quanto a 

TV digital, o recurso deverá existir sendo que o telespectador terá a opção de escolher entre 

usá-lo ou não. 

Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, não é obrigatório 

que os dispositivos apresentem: 

● O ineditismo ou reprise de programas que tenham sido produzidos ou gravados antes 

da data de publicação da Norma Complementar sem os recursos previstos;  

● A veiculação ao vivo, de competições esportivas realizadas em recintos com 

capacidade para acomodação de plateia inferior a 5 mil pessoas; 

● Programação de caráter estritamente local com duração de até 30 minutos. 

 Existem regras para que as emissoras de televisão se adecuem à instalação das 

ferramentas de acessibilidade. Mas, o que notamos diariamente nos aparelhos é que, 

dependendo da programação do dia ou da semana, isso não é cumprido, deixando boa parte dos 

brasileiros sem entender o que passa na telinha. 

 

2.2    INTERNET ACESSÍVEL  

 

Seja por meio de textos, fotos, vídeos e áudios, o Jornalismo Online tem se desenvolvido 

e buscado diferentes formatos para conquistar o público. Apesar de já existir divulgação de 

notícias via internet antes da criação da Web, foi depois dos anos 1990 que o online passou a 

atender finalidades jornalísticas, interligado ao comércio, de forma expressiva. Desde aquela 

época, vários nomes já foram dados a mais esse meio de midiatização: ciberjornalismo, 
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jornalismo eletrônico, jornalismo digital, jornalismo hipertextual, jornalismo online, entre 

outros. 

Em meio ao crescimento constante da tecnologia, surgiu e está crescendo cada vez mais 

a forma de produzir conteúdo e informar a população por meio da internet. Na Pesquisa 

Brasileira de Mídia 20166, realizada pela Ibope Inteligência, que investiga os hábitos de 

consumo de mídia pela população brasileira, nota-se que cerca de 62% dos 15.050 entrevistados 

acessam à internet. Sendo que, considerando o total de respondentes que tem acesso, 72% 

acessa a internet pelo celular, 25% pelo computador e apenas 3% pelo tablet.  

Com o jornalismo online, é notável a chamada convergência de mídias, ou seja, a 

integração do jornal impresso, do rádio, de revista e da TV em um único suporte.  É por meio 

da chamada Era Digital que surgiu um novo campo de trabalho para o jornalista. O que 

antigamente era apenas impresso, com possibilidade de ter somente uma errata no próximo dia 

de veiculação do jornal ou um comentário de leitor, hoje pode ser visualizado, compartilhado, 

curtido e comentado por milhões de leitores e usuários da internet, de qualquer lugar do mundo. 

Os jornalistas tiveram, então, de se acostumar e, alguns, aprender a utilizar novas ferramentas 

e novas formas de fazer notícia.  

 De acordo com Assis (2009), uma reportagem adaptada para o jornalismo online, ou 

seja, o hipertexto, possui quatro características essenciais: instantaneidade, hipertextualidade, 

segmentação e viralização. Além disso, a possibilidade de multimidialidade, que significa poder 

integrar informações sobre um mesmo tema por meio de textos, imagens e sons. Tudo ao mesmo 

tempo.  

No online existe a possibilidade de inserir links nas matérias, que leva o usuário para 

outras informações e, também, se torna mais fácil corrigir uma informação ou erro de digitação 

devido a atualização contínua e instantânea. Outro ponto positivo é a possibilidade de o 

jornalista escrever narrativas extensas, pois a internet tem uma memória infinita, onde tudo se 

procura e tudo se encontra, independentemente da data em que o conteúdo foi publicado.  

O leitor pode personalizar a leitura, ficando à escolha dele o que será lido primeiro, 

criando a própria rota de navegação. Devido à instantaneidade, o leitor também pode (e tem 

mais facilidade de) contatar o jornalista dando sugestões de pautas e até contestando algo, o que 

destaca ainda mais a interatividade entre produtor e receptor de conteúdo. 

Assis (2009) afirma que uma das vantagens para o web jornalista é a possibilidade, ou 

mesmo a facilidade, de saber quantas pessoas estão lendo o seu trabalho por intermédio do 

                                                
6 A pesquisa entrevistou pessoas a partir dos 16 anos e está disponível em: <http://bit.ly/2k4WwKT>. Acessado 

em: novembro/2017. 
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controle dos acessos. Da mesma forma, o web jornalista tem acesso facilitado ao que os leitores 

pensam sobre seu trabalho, por meio das possibilidades de interação como e-mails, fóruns de 

discussão ou sistemas de comentários vinculados à notícia publicada. 

 Segundo Ward (2006), o jornalismo online desafia o fazer notícia, seja por meio do 

relacionamento entre repórter e leitor ou pelas habilidades desse jornalista: 

 

Contudo, o jornalismo no mundo online é uma igreja liberal que abrange um amplo 

espectro - da notícia à informação, do jornalismo investigativo ao conteúdo da 

reestrutura, das interações multimídia às listas com marcadores, do site complexo à 

simples revista eletrônica (e-zine). (WARD, 2006, p.32) 

 

  Na web, existe uma nova forma de fazer jornalismo, pois aproveita-se as potencialidades 

da Internet e adapta-se a linguagem jornalística às características deste novo meio. As quatro 

etapas essenciais no web jornalismo, definidas por Ward (2006) são: 

● Identificar e encontrar notícias e/ou informações que atrairão e cativarão o 

público/leitor;  

● Coletar todo o material necessário para narrar a reportagem/fornecer as informações; 

● Selecionar da coleta o melhor material; 

● Apresentar esse material da forma mais eficaz possível. 

Nielsen (1999) afirma que há três regras básicas para a redação na web: ser sucinto não 

usando mais de 50% do texto que escreveria para o jornal impresso; escrever para passar os 

olhos usando parágrafos curtos, subtítulos e listas com marcadores, em vez de grandes blocos 

de textos; e usar o hipertexto para dividir longos blocos de informação em múltiplas páginas. 

Essa forma de fazer jornalismo acaba criando oportunidades e desafios por meio do 

acesso à informação que se pode ter de qualquer lugar e em tempo real, por meio de um custo 

baixo, tanto para o emissor, quanto para o receptor. O acesso à web deve ser assegurado e 

disponibilizado, sem discriminações ou exclusões, para qualquer cidadão. 

 Peruzzo (2004, p. 68) afirma que com o desenvolvimento das tecnologias digitais cada 

vez mais se torna possível a inserção do cidadão ao poder de comunicar-se. De acordo com ela, 

“o ciberespaço é um novo ambiente para se exercitar a cidadania comunicacional, facilitado 

pelas possibilidades oferecidas pela interatividade, pelo intertexto e pela comunicação de todos 

com todos”.  

 Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web, dizia que o poder da internet se encontra 

na sua universalidade. Ele acreditava que é essencial que a web seja de comum acesso para 

todos, independentemente se o cidadão apresentava algum tipo de deficiência ou não. Assim, 
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podemos dizer que cabe aos meios de comunicação garantir que a informação disponibilizada 

(neste caso por meio da internet) seja acessível e que possa ser compreendida por qualquer 

pessoa. Pois, somente desta forma, poderemos obter êxito quanto à igualdade de acesso a 

informação jornalística, ou não, nos diferentes veículos midiáticos. 

 É por meio da internet que criaram-se ainda mais oportunidades para que as pessoas 

com necessidades especiais pudessem ter mais prática de interação e acesso à informações que 

antes não eram de tão fácil acesso como é hoje. Porém, para que essas pessoas tenham acesso 

ao conteúdo disponibilizado via internet, são necessárias ferramentas de acessibilidade. 

Conforto e Santarosa (2002) destacam três principais: acessibilidade ao computador por meio 

de programas e ajudas técnicas; acessibilidade ao navegador, como por exemplo o LYNX que é 

específico para pessoas cegas; e acessibilidade nas páginas da web, que acaba por envolver o 

conteúdo, a estrutura e o formato dos sites. 

 A partir disso, o World Wide Web Consortium (W3C) desenvolveu a Web Accessibility 

Guidelines, que são recomendações de acessibilidade para conteúdo na web, que tem o objetivo 

de transformar conteúdos padrões em conteúdos acessíveis, para benefício de pessoas 

portadores de deficiência, sejam elas: cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, 

dificuldades de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade 

de falar, fotossensibilidade e suas combinações. 

O W3C Brasil possui um grupo de trabalho onde se estuda a acessibilidade na web, o 

qual desenvolveu no ano de 2013 o primeiro fascículo de uma Cartilha de Acessibilidade na 

Web7. De acordo com ela, acessibilidade na internet trata da possibilidade de alcance, percepção 

e entendimento para utilização da mesma, de forma que garanta a igualdade de oportunidades, 

deixando qualquer pessoa mais segura e com autonomia para navegar e utilizar os serviços 

disponibilizados na web. 

 O Artigo 9 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

diz que os estados devem tomar as medidas necessárias para: “Promover o acesso de pessoas 

com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive à 

Internet.”  

Na Cartilha de Acessibilidade na Web encontramos alguns tópicos que estão inseridos 

em um desenho universal, onde há formas adequadas a serem executadas na sociedade e, 

também, na mídia, para que se chegue mais perto de alcançar a inclusão. Deste modo, o desenho 

universal serve de referência para que os meios de comunicação e a configuração do espaço 

                                                
7 Disponível em: <http://acessibilidade.w3c.br/cartilha/fasciculo1/> Acessado em: maio/2017. 

http://acessibilidade.w3c.br/cartilha/fasciculo1/
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urbano se adapte às necessidades das pessoas. Fazendo, assim, o contrário do que geralmente 

acontece: as pessoas se adaptarem às condições existentes. 

 

Estão de acordo com o Desenho universal, por exemplo, os ambientes que possuem 

rampas de acesso, banheiros e bebedouros adaptados, fraldários, pisos podotáteis, 

elevadores com áudio e painéis em Braille, etc. Outro exemplo são os filmes que 

possuem audiodescrição, legendas e tradução para Libras – Língua Brasileira de 

Sinais. (Cartilha de Acessibilidade na Web, 2013) 

 

 O Desenho Universal apresentado pela Cartilha de Acessibilidade na Web destaca sete 

principais tópicos que, segundo ela, se forem seguidos, possibilita maior alcance da população 

aos serviços disponibilizados na internet, independente das condições dos mesmos (habilidades 

motoras, visuais, auditivas, táteis, entre outras): 

 ● Equiparação nas possibilidades de uso: utilizado por qualquer pessoa, independente 

da condição sensorial ou física. 

 ● Flexibilidade de uso: atende a um grande número de indivíduos, seja qual for sua 

restrição, preferência e habilidade individual. 

 ● Uso simples e intuitivo: facilidade na compreensão, independente da condição do 

usuário. 

 ● Informação perceptível: eficiência na hora de dar a informação solicitada pelo 

indivíduo. 

 ● Tolerância ao erro: desconsiderar ações involuntárias e/ou errôneas realizadas pelo 

usuário da web. 

 ● Mínimo esforço físico: não demanda força física, oferecendo o máximo de conforto e 

o mínimo de fadiga ao consumidor. 

 ● Dimensão e espaço para uso e interação: espaço e dimensão da máquina, para que 

sejam adequadas para utilização e manuseio do mesmo, independente da condição do usuário. 

 Porém, mesmo a Lei Brasileira de Inclusão tendo entrado em vigor no início do ano de 

2016, não são todos os sites que possuem acessibilidade. Ou seja, para milhões de pessoas com  

deficiência, os meios de comunicação ainda não fazem parte do dia a dia, e não somente por os 

veículos não disponibilizarem ferramentas de acessibilidade, mas sim e, principalmente, por 

que especificamente os surdos não compreendem a língua portuguesa e têm dificuldade em 

aprendê-la. Então, a falta de informação de pessoas com surdez é mais complexa, pois não tem 

haver somente com a acessibilidade, mas sim, com a educação e o ensino da língua portuguesa 

para pessoas que não ouvem. 

Ainda assim, existem algumas iniciativas que estão buscando avanço na área da 
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acessibilidade nos meios de comunicação. Uma delas é a criação da plataforma chamada Hand 

Talk. Liderada por um simpático intérprete 3D chamado Hugo, a Hand Talk possui um 

aplicativo que faz a tradução automática de texto e voz para Língua Brasileira de Sinais - Libras.    

 A Hand Talk também disponibiliza o Hugo para websites, levando acessibilidade a 

milhares de páginas de internet ao mesmo tempo, de forma simples e prática. O tradutor de sites 

é representado por um selo de acessibilidade que fica do lado direito da tela do computador ou 

dispositivo móvel. Quando ativado, o intérprete 3D traduz os textos selecionados pelos usuários 

para Libras, automaticamente.  Os sites acessíveis passam a abrir portas para milhões de pessoas 

que, até então, não chegavam até àquele conteúdo. Com isso, o surdo acaba ganhando 

autonomia para obter informação e conhecimento via web.  

  Com a intenção de estabelecer uma aproximação ainda maior entre a comunidade surda 

e as organizações, nasceu um movimento chamado ‘Site Amigo do Surdo’, também uma 

iniciativa da Hand Talk em prol da acessibilidade na internet. Ele agrupa todos os sites 

acessíveis em Libras com a utilização do Hugo em um único buscador, sendo uma espécie de 

‘Google da Pessoa Surda’. Acessando o ‘Amigo do Surdo’, pode-se encontrar diversas 

categorias, entre páginas de serviço, moda, beleza, saúde, shoppings, restaurantes e entre outros, 

todos com acessibilidade em Libras. 

 Constatamos que existem mecanismos acessíveis na internet, porém, com todos os 

avanços já citados acima, ainda faltam muitas conquistas, como a de se fazer cumprir a própria 

lei quanto à acessibilidade via internet. Mas, para além da acessibilidade, devemos falar sobre 

as classes sociais dos surdos. Isso, porque a pesquisadora pôde perceber que grande parte dos 

jovens surdos participantes da pesquisa possuem baixo poder aquisitivo e o que acaba por 

influenciar na hora de se informar.  

 Nos casos acompanhados pela pesquisadora, os estudantes que integram famílias de 

baixa renda não têm condições de adquirir eletroeletrônicos como celular e computador. E, 

mesmo que os adquirissem, não teriam condições de manter ativo em seus dispositivos redes, 

como de internet, por exemplo. Mas os entrevistados o utilizam, pois tem acesso durante as 

aulas na Escola Dr. Reinaldo Coser. Isso, pois os mesmos necessitam de visualizar algo via 

internet (em sites como o YouTube), ou traduções em Libras, para entender por completo as 

atividades solicitadas pelo professor em língua portuguesa.  

 Desta forma, mais uma vez observa-se que os surdos tem dificuldade em compreender 

a língua portuguesa e acabam por se sentir mais seguros e confiantes utilizando a sua língua de 

origem: a Libras. No caso da pesquisa, mesmo com a evolução quanto as turmas do ensino 

básico (ensino fundamental e parte do ensino médio), os jovens surdos participantes do 
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questionário não compreendem da mesma forma que um jovem ouvinte compreende a língua 

portuguesa.  

 

2.3    O JORNALISMO IMPRESSO E A IMPORTÂNCIA DO DOMÍNIO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 O jornal impresso, sem dúvidas, foi um dos primeiros veículos de comunicação que 

surgiu. Foi durante a Idade Média a invenção da prensa, por Johannes Gutenberg, o que tornou 

a publicação de livros e jornais ainda mais rápida e barata. Hoje, mesmo com o avanço da 

tecnologia, há quem ainda prefira se informar folheando o bom e velho jornal impresso.  

 Temas do dia a dia das pessoas viram pautas, textos e fotos, para a cada novo dia rechear 

as páginas dos jornais com muito conteúdo. Mas muito além disso, o jornal é uma ferramenta 

de poder, onde narramos os fatos, investigamos casos e mostramos os dois lados de uma mesma 

história. Foi e, para muitos, continua sendo por meio do jornal impresso que uma boa parcela 

da população se informa e adquire opinião crítica. Embora hoje ser julgado como um tanto 

obsoleto, ele ainda é um dos responsáveis por acender a luz no escuro do cotidiano da vida das 

pessoas. 

 No caso do jovem surdo, especialmente o participantes desta pesquisa, o que, mais uma 

vez, pode fazer com que os mesmos não tenham acesso à jornais impressos e revistas se dá pelo 

elevado custo do material. Além, é claro, do não entendimento da língua portuguesa que acaba 

por prender o surdo em consumir informação somente por meio da linguagem visual (imagens, 

Libras, vídeos, etc.). 

Mas como o surdo vive em uma sociedade onde a maioria são pessoas ouvintes, a 

atividade jornalística é materializada por meio da criação de textos. Isso por que para transmitir 

uma notícia, seja em qualquer dos veículos de comunicação, o conteúdo deve estar em um 

formato adequado para que o público que lê, ouve ou assiste, entenda o que está sendo 

divulgado. 

 Oliveira (2012) afirma que o texto jornalístico tem que ter ritmo, nexo, fluidez e, o 

principal: começo, meio e fim. O autor ainda salienta que o jornalista deve escolher a ordem 

das informações, iniciando pela mais importante e decrescendo informações, utilizando a 

técnica da pirâmide invertida.  

 Na hora de escolher as notícias mais importantes do dia, precisa-se existir alguns 

critérios de noticiabilidade, que, segundo Galtung e Ruge (1965), alguns deles são: 

● Proximidade;  
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● Momento do acontecimento;  

● Significância; 

● Proeminência social dos sujeitos envolvidos; 

● Proeminência das nações envolvidas nas notícias;  

● Consonância; 

● Imprevisibilidade;  

● Continuidade;  

● Composição; 

● Negatividade. 

 Medina J. (2001) divide os gêneros jornalísticos em 4 grandes partes, sendo elas: 

informativo (relato objetivo dos fatos), interpretativo (informação e interpretação dos fatos), 

opinativo (expressa ponto de vista em relação ao fato) e entretenimento (informação com 

intenção de distrair o leitor). 

 Mas para lermos as notícias que estão estampadas nas capas dos jornais, precisamos ler 

e compreender a língua portuguesa. Porém, nem todos compreendem o português com tanta 

facilidade. É o caso das pessoas surdas, que são habituadas, quase que desde o nascimento, a 

utilizar a Libras.  

A Libras é uma língua visuo-espacial que apresenta todas as propriedades específicas 

das línguas humanas e é utilizada em espaços criados pelos próprios surdos. Aquele que tem a 

Libras como primeira língua e o Português como segunda língua é considerado bilíngue. Mas, 

para que alcance essa condição, é necessário que as escolas ofereçam tal educação.  

De acordo com a Lei nº 10436/02, a Língua Brasileira de Sinais não pode substituir a 

escrita da Língua Portuguesa, que para os surdos é considerada uma segunda língua, e o decreto 

5626/05 garante que é um direito da pessoa surda ter acesso à educação. 

 Segundo Quadros e Schmiedt (2006) não se trata de uma transferência de conhecimento 

da primeira língua para a segunda língua, mas sim de um processo paralelo de aquisição e 

aprendizagem em que cada língua apresenta seus papéis e valores sociais representados. As 

autoras afirmam que a Língua Brasileira de Sinais é de outra ordem, uma ordem com base visual 

e por isso têm características que podem ser ininteligíveis aos ouvintes. Elas se manifestam 

mediante a coletividade que se constitui a partir dos próprios surdos. 

 

As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, consequentemente, 

compartilham uma série de características que lhes atribui caráter específico e as 

distingue dos demais sistemas de comunicação, por exemplo, produtividade ilimitada 

(no sentido de que permitem a produção de um número ilimitado de novas mensagens 

sobre um número ilimitado de novos temas); criatividade (no sentido de serem 
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independentes de estímulo); multiplicidade de funções (função comunicativa, social e 

cognitiva – no sentido de expressarem o pensamento); arbitrariedade da ligação entre 

significante e significado, e entre signo e referente); caráter necessário dessa ligação; 

e articulação desses elementos em dois planos – o do conteúdo e o da expressão. As 

línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais ou 

como um sistema linguístico legítimo, e não como um problema do surdo ou como 

uma patologia da linguagem. Stokoe, em 1960, percebeu e comprovou que a língua 

de sinais atendia a todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na 

sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças (QUADROS e 

KARNOPP, 2004, p 30) 

 

 Quadros e Schmiedt (2006) dizem que o processo de letramento da criança surda faz 

sentido se for ensinado por meio de Libras, a língua usada na escola para aquisição das línguas, 

para aprender por meio dessa língua e para aprender sobre as línguas. A língua portuguesa, 

portanto, será a segunda língua do surdo, sendo significada pela criança na sua forma escrita 

com as suas funções sociais representadas no contexto brasileiro. Nessa perspectiva caracteriza-

se o contexto bilíngue da pessoa surda.  

Porém para que hajam surdos bilíngues, é necessário que os professores sejam bilíngues, 

isto é, sejam estudiosos das duas áreas: Libras e Português. A escola é, portanto, onde o surdo 

entra em contato com a língua brasileira de sinais, sendo por meio da língua de sinais que o 

jovem adquire a linguagem utilizando uma língua que é percebida e significada ao longo do seu 

processo. E isso possibilita a significação por meio da escrita tanto na língua de sinais, bem 

como no português. 

Um ponto negativo encontrado por Quadros e Schmiedt (2006) é que o surdo é colocado 

em contato com a escrita do português para ser alfabetizado em português, seguindo os mesmos 

passos e materiais utilizados nas escolas com as crianças falantes de português. E essa 

aprendizagem só é possível se ocorrer a tradução dos conhecimentos adquiridos na língua de 

sinais, dos conceitos, dos pensamentos e das ideias para o português.  

Mas isso não pode ser realizado como uma transferência de conhecimentos da primeira 

língua para a segunda língua, e sim como um processo paralelo de aquisição e aprendizagem 

em que cada língua apresenta seus papéis e valores sociais representados. 

Cummins (2000) diz que é importante que o surdo interaja com o alfabeto para o seu 

processo de alfabetização em português acontecer de forma eficiente. No entanto, o processo 

de ensino se torna mais fácil se o aluno é alfabetizado primeiro na sua língua de origem, para 

depois partir para o ensino da língua portuguesa. É por meio da alfabetização que os jovens 

podem ter acesso ao jornal impresso. 

 Ou seja, a única acessibilidade existente para a pessoa surda em jornais impressos e 

revistas, é por meio da educação, mais especificamente pela compreensão e domínio da língua 
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portuguesa. Mas, infelizmente a realidade do ensino de surdos no país não é essa, tornando 

ainda mais lento e dificultoso o processo de alfabetização do surdo e o acesso do mesmo ao 

meio de comunicação impresso. 

Segundo Quadros e Schmied (2006, p. 13), “as línguas expressam a capacidade dos 

seres humanos para a linguagem, expressam as culturas, valores e os padrões sociais de 

determinado grupo social”. Deste modo, pode-se afirmar que a Língua Portuguesa precisa 

ocupar um espaço de maior valorização na vida cultural e nas expressões individuais das 

pessoas surdas. 

Porém, as dificuldades dos surdos com o Português pode estar no fato de muitos dos 

alunos surdos não estarem interessados em se comunicar e escrever utilizando a língua. E isso 

acaba por levantar questões relacionadas ao ensino-aprendizagem desses alunos, a relação entre 

família e escola e, também, as dificuldades de comunicação com a comunidade ouvinte, que 

em sua maioria não utilizam da Língua de Sinais para se comunicar. 

  Quadros e Schmied (2006) ainda afirmam que a escrita do Português se torna difícil 

para os surdos, pois eles não compreendem o significado das palavras que utilizam na leitura e 

na escrita de textos. Assim entende-se que é importante e necessário que a pessoa surda conheça 

a língua portuguesa mais profundamente para se tornar bilíngue. 

 Pode-se dizer que o método de comunicação do surdo é a linguagem visuo-espacial e a 

a partir disso, Silva (2008) afirma que:  

 
[...] se por uma via, a questão do aprendizado da Língua Portuguesa é um dos temas 

mais discutidos no contexto da educação de surdos, quando os ouvintes falam sobre 

as dificuldades dos surdos em relação à leitura e à escrita em português. Por outra, 

cada vez mais a língua de sinais vem se destacando como a língua mediadora de acesso 

ao conhecimento e, inclusive como língua base no aprendizado da língua. (SILVA, 

2008, p. 37-38) 

 

 A partir da constatação de Silva (2008), pode-se dizer que no aprendizado da leitura e 

da escrita da língua portuguesa, os surdos não passam pelos mesmos caminhos e processos 

pelos quais passa uma pessoa ouvinte. E esse pode ser considerado um dos maiores desafios 

para a educação de pessoas com surdez.  

 Então, a leitura do mundo para o surdo se faz por meio da sua primeira língua, a Libras, 

e, ainda de acordo com o autor, essa linguagem permite que o não ouvinte construa significados 

e formule uma noção de mundo. Isso tudo, de forma interativa, por meio de intervenções que 

possam dar vida aos significados.  

Assim, pode-se dizer que o entender e comunicar-se e, no caso desta pesquisa, os modos 

de se informar do surdo são concentrados no visual, pois, a partir do que enxerga, o não ouvinte 
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acaba por construir significados e entender o mundo, já que não possui audição. 
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3    METODOLOGIA 

 

De acordo com a problemática do estudo em questão, essa pesquisa, de natureza 

qualitativa, aborda a inclusão de jovens surdos como consumidores de conteúdo no mercado 

midiático. Para que o objetivo proposto seja alcançado, foi realizado um estudo de recepção, 

por meio do qual busca-se compreender qual o papel da mídia na vida de estudantes surdos da 

cidade de Santa Maria/RS.  

Foi feito, também, um estudo de recepção que caracteriza-se por ter o foco da pesquisa 

direcionado ao receptor. Ou seja, entender como é a relação do jovem surdo com a mídia a 

partir dos estudantes surdos que contribuíram com o questionário da pesquisa. De acordo com 

Figaro (2000), os estudos de recepção surgem com a tentativa de desconstruir um pensamento, 

adotando uma abordagem diferenciada do que seja a comunicação.  

Nos grandes meios – televisão, rádio, jornal, revista, internet, sites, blogs, celulares, 

tablets, outdoors, painéis ... – e nos produtos/conteúdos oferecidos por esses meios – 

novelas, filmes, notícias, informações, entretenimentos, relacionamentos, moda, 

shows, espetáculos, publicidade, entre outros. (TOALDO e JACKS, 2013, p.7) 

Toaldo e Jacks (p. 3, 2013) afirmam que se deve trabalhar o consumo da mídia e a 

recepção (sendo a segunda embasada na primeira) “como uma estratégia metodológica para 

chegar ao mix de comunicação que configura a relação da audiência estudada com a mídia, 

entendida como a ambiência comunicacional massiva”. Assim, pode-se afirmar que o consumo 

midiático se trata do consumo oferecido pela própria mídia. 

Devido ainda a impactante ausência de dados técnicos existentes no mundo acadêmico 

a respeito desse tema e da dificuldade em encontrar meios de comunicações que se utilizam de 

ferramentas de acessibilidade para surdos, o estudo foi realizado por meio de um questionário 

para coleta de dados e informações com os próprios jovens surdos. Além de, é claro, buscar 

referenciais teóricos para compreender as características da inclusão na mídia jornalística. 

Para Creswell e Clarck (2013), a pesquisa qualitativa busca fins qualitativos, por meio 

de questões.  Parte-se de uma questão central, da qual surgem novas indagações a respeito de 

uma problemática chave entre as perguntas e consequentemente, respostas são obtidas. Gressler 

(2004) relata que se faz uso deste tipo de pesquisa quando se busca descrever a complexidade 

de determinado problema, não havendo, portanto, manipulação de variáveis e estudos 

experimentais.  

A preocupação de quem adota este tipo de abordagem é com a descrição e a apresentação 

da realidade tal como é em sua essência, sem o propósito de introduzir informações nela. Flick 
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(2006) diz que a pesquisa qualitativa faz uso de vários artifícios, como observações, entrevistas, 

questionários e análises documentais, não se edificando com base em hipóteses, e sim, 

caracterizando-se, por ser aplicada em um contexto natural, podendo ser realizada em períodos 

de tempo vastos. 

 Quanto aos objetivos, Marconi e Lakatos (2003) destacam que a pesquisa exploratória 

garante uma visão mais abrangente sobre o estudo em questão, do tipo aproximativo, 

proporcionando maior familiaridade entre o pesquisador com o lugar ou assunto pesquisado. 

Faz-se o uso de procedimentos sistêmicos, tanto para observações empíricas quanto para a 

análise de dados, podendo ser utilizada uma grande variedade de instrumentos de coleta 

(entrevistas, observação, análise de conteúdo, etc.), ao passo que, na grande maioria das vezes, 

não se utilizam técnicas probabilísticas de amostragem. Assim, este tipo de abordagem 

proporciona uma visão mais abrangente para o pesquisador com relação ao assunto. Gil (2002) 

ressalta que:  

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. (GIL, 1999, p 41). 

Quanto ao uso de questionários para obtenção de dados para a pesquisa, Aaker (2001) 

afirma que a construção de um questionário é considerado uma arte imperfeita, já que não 

existem procedimentos exatos que garantam que seus objetivos de medição sejam alcançados 

com boa qualidade. Fatores como o bom senso e a experiência do pesquisador podem evitar, 

segundo o autor, vários tipos de erros em questionários como questões ambíguas, que podem 

influenciar na amplitude de possíveis erros. Para ele, existe uma sequência que deve ser seguida 

ao desenvolver um questionário, sendo:  

● Planejar o que vai ser mensurado;  

● Formular as perguntas para obter as informações necessárias; 

● Definir o texto e a ordem das perguntas e o aspecto visual do questionário; 

● Testar o questionário, utilizando uma pequena amostra, em relação a omissões e 

ambiguidade; 

● Caso necessário, corrigir o problema e fazer novo pré-teste. 

 Porém, a pesquisadora nunca havia tido contato direto com pessoas surdas e, desta 

forma, teve um choque linguístico e cultural já no primeiro contato. E depois de conhecer um 

pouco mais a comunidade surda, a pesquisadora passou a pensar mais frequentemente como o 
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surdo lidava em situações comuns do dia a dia para pessoas ouvintes, como ir à escola e 

entender o que o professor o ensina.  Aí que entra a escola especializada para a educação de 

surdos, como a Escola Estadual de Educação Especial Dr. Reinaldo Coser, em Santa Maria. 

 Lá, os jovens são ensinados a partir de professores bilíngues, uns com primeira língua 

de Língua Portuguesa e outros com primeira língua de Libras. Ou seja, a escola conta com 

professores surdos e professores ouvintes que, ensinam Libras e, aos poucos, ensinam a Língua 

Portuguesa aos estudantes surdos que lá estão matriculados. 

A partir da observação, a pesquisadora pode afirmar que sem Libras acaba sendo quase 

que impossível se comunicar com os estudantes. E isso acabou por impactar, já que se 

imaginava que os jovens surdos compreendiam a língua portuguesa e conseguiriam responder 

o questionário sozinhos. Mas isso não aconteceu. Os professores da escola tiveram de 

interpretar em Libras cada pergunta e alternativa do questionário e, mesmo assim, haviam 

termos que nem as professoras conheciam em Libras e pediam auxílio aos professores surdos, 

que possuem mais conhecimento na língua de sinais.     

 Afirma-se, então, que é preciso que a Língua de Sinais seja inserida nos mais diferentes 

lugares, como nas escolas, nas famílias, nas universidades, onde o conhecimento é produzido 

por meio de uma língua, de forma a garantir aos surdos o acesso ao conhecimento e, com isso, 

acesso à mídia, pois, por eles não compreenderem o português, acabam por ser discriminados 

pelos ouvintes.  

Já que, de acordo com Sacks (1998), para um ser humano, ser deficiente na linguagem 

é uma das calamidades mais terríveis que se pode existir, pois, é apenas por meio da língua que 

uma pessoa entra plenamente no estado e na cultura de humanos, que se pode comunicar 

livremente com os semelhantes, além de adquirir e compartilhar informações.  

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O CONTATO COM O CAMPO 

 

No início do ano de 2017 foi firmado compromisso entre a pesquisadora e a Escola 

Estadual de Educação Especial Doutor Fernando Coser, localizada no Bairro Lorenzi, na cidade 

de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O local é frequentado diariamente por 75 estudantes, sejam 

crianças, jovens e adultos. Todos eles são surdos, seja de grau leve, severo ou profundo. Além 

disso, alguns dos estudantes também possuem problemas cognitivos, psicológicos e motores. 

Atualmente, essa é a única escola da Região Central do Estado especializada em ensino para 
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surdos do Rio Grande do Sul. Porém, a maioria das pessoas que possuem tais problemas não a 

conhecem e ficam sem estudar ou sem muita evolução de aprendizagem em escolas comuns 

que praticam o ‘ensino inclusivo’. 

A escola tem como filosofia uma proposta de educação bilíngue para surdos, a língua 

de sinais como primeira língua e a língua portuguesa, na modalidade escrita, como a segunda. 

Ela atua na educação de alunos surdos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos - EJA (anos iniciais e finais), Ensino Médio e Curso Normal ou Magistério 

(formação de professores surdos e ouvintes, que desejam trabalhar no ensino de surdos). De 

acordo com a coordenação da escola, o ambiente linguístico que lá existe tem como propósito 

promover o desenvolvimento de um cidadão analítico, reflexivo, crítico e capaz de transitar 

emocional e intelectualmente pela sociedade.  

Na intenção de encontrar uma amostra representativa da relação dos jovens surdos com 

a mídia, foi aplicado um questionário8 com 16 questões, feitas para entender qual é a realidade 

dos jovens surdos em termos de acesso à informação, por meio dos meios de comunicação 

(televisão, internet e impressos).  

Para aplicação do questionário, os coordenadores da escola informaram que seria 

necessário que houvesse um intérprete para auxiliar no processo, já que, boa parte dos alunos 

entrevistados9 não compreendem corretamente a escrita da língua portuguesa.  Três professoras 

da escola Dr. Reinaldo Coser se dispuseram a auxiliar com a pesquisa, sendo intérpretes da 

pesquisadora. São elas: Vanise Lorensi, professora da turma de Educação de Jovens e Adultos 

- EJA dos anos iniciais, Luciane Ruiz, professora de Língua Portuguesa dos anos finais, e 

Elisete Zannon, professora de Educação Física dos anos finais e de Didática para o Magistério. 

Foi aplicado o questionário com 11 jovens surdos com faixa etária de 14 à 24 anos, os 

quais compunham as turmas de 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino Médio, 

no dia 16 de agosto de 2017. O intuito era identificar, por meio do questionário, qual meio de 

comunicação era predominante entre os jovens surdos da Escola Dr. Reinaldo Coser.  

Isso porque, a pesquisadora teve dificuldade em encontrar jovens surdos na cidade de 

Santa Maria. Entrou-se em contato, também, com a Associação de Surdos de Santa Maria, onde 

poderiam fazer parte outros surdos, além daqueles que estudam na Reinaldo Coser. Mas, isso 

não se concretizou, já que, de acordo com o tesoureiro da associação e diretor da Escola Dr. 

Reinaldo Coser Jeferson Miranda, os integrantes da associação são os mesmos indivíduos 

                                                
8 Pode ser encontrado nos Anexos da pesquisa. 
9 Dois alunos do 9º ano do Ensino Fundamental; dois alunos do 1º ano do Ensino Médio; e sete alunos do 2º ano 

do Ensino Médio. Totalizando 11 entrevistados com faixa etária de 14 à 24 anos. 
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surdos que se encontram estudando na escola.  

A partir disso, pensou-se sobre onde estão os surdos de classe mais alta, já que na escola, 

pelo que se pode observar, os alunos são de baixa renda. Para obter essa resposta, tentou-se 

contato com a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, localizada em Santa Maria, porém a 

pesquisadora não conseguiu respostas quanto a isso. Fazendo essa pergunta informalmente para 

uma professora da Escola Reinaldo Coser, ela disse acreditar que todos os surdos de Santa 

Maria estão na Reinaldo Coser.  

Embora 11 pessoas não seja um número alto, tendo em vista que existiam 14.440 

pessoas que apresentam sinais de surdez em Santa Maria, de acordo com o Censo Demográfico 

do IBGE de 2010, ir até a escola especializada em ensino/aprendizagem de pessoas surdas foi 

o melhor local para localizar pessoas com essa deficiência em Santa Maria.  

 

3.2 RELATO DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 A pesquisadora não tinha conhecimento sobre o nível de aprendizado que os alunos que 

participaram da pesquisa se encontravam. No dia da aplicação, as intérpretes e professoras dos 

alunos comentaram sobre a necessidade de o questionário ser aplicado individualmente, pois 

teriam que traduzir questão por questão, alternativa por alternativa, do questionário com cada 

um dos estudantes.  

Havia termos que não eram de conhecimento dos alunos em nenhuma língua, sendo que 

a maioria não as compreendia, como, por exemplo: programa de auditório, faixa etária, tv aberta 

e sites de jornais. Somente três alunos conseguiram ler o questionário, porém, em algumas 

palavras necessitavam do auxílio da intérprete, pois não conheciam o significado de tal palavra. 

Os significados eram explicados em Libras pela professora, utilizando um sinônimo da palavra 

na língua. 

 Durante esse processo, as intérpretes relataram, e foi possível observar, sobre a condição 

financeira dos alunos que participaram da pesquisa. Segundo elas, todos são bastante humildes 

e possuem baixa renda. Há alunos que não possuem televisão, celular e muito menos internet 

em casa, mas, navegam nos computadores da escola durante as aulas.  

Não era esperado que as professoras fizessem esses relatos, mas conversando com elas, 

pudemos entender que além das más condições, alguns jovens não tem uma família bem 

estruturada, como, por exemplo, uma menina que é surda, perdeu a mãe quando era criança, 

não sabe se tem pai e mora com um irmão mais velho que quase nunca está em casa. Porém a 

responsável pela jovem é a avó, que mora em outra casa e não tem muito contato com a menina. 
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Na casa em que a menina reside não há energia elétrica e nem saneamento básico. 

Observamos que no dia a dia os alunos utilizam exclusivamente Libras. Na escola, a 

comunicação também é realizada por meio de Libras, porém, os professores escrevem em 

português no quadro e traduzem para os alunos em Libras.  

A internet é muito utilizada pelos professores durante o ensino, especialmente o site de 

vídeos YouTube. Nele, pesquisam vídeos de, por exemplo, nomes de livros e como resultado 

da pesquisa aparecem vídeos que contenham a história do livro. Desta forma, eles têm a 

possibilidade de adicionar legendas e encontrar vídeos com intérprete de Libras. Assim, 

associam as palavras escritas (legenda) com o que está sendo codificado pela intérprete (Libras). 

Podemos dizer, então, que o domínio é da Língua Brasileira de Sinais e, por isso, o audiovisual 

é preponderante na vida educacional dos jovens surdos. 

A partir desses relatos e observações quanto a dificuldade dos jovens surdos em 

compreender a língua portuguesa escrita, podemos dizer que a acessibilidade dos meios tem a 

ver não com o que o meio disponibiliza, mas com a dificuldade das pessoas surdas em 

compreender a língua portuguesa. A maioria dos entrevistados não têm domínio da língua 

portuguesa, por isso, não lê jornais ou revistas, por exemplo. Por leitura de jornal os jovens 

entrevistados compreendem que é: 

 ● Leitura do título da reportagem; 

 ● Algumas partes ou palavras do texto; 

 ● Observação da foto que acompanha o texto. 

 Desta forma, eles têm uma compreensão geral da matéria que foi publicada no jornal, 

revista ou qualquer outro meio de comunicação escrita. Da mesma forma ocorre na internet, 

especialmente nas redes sociais. Foi de interesse da pesquisadora compreender como um jovem 

que não domina a língua portuguesa consegue se comunicar via essa plataforma.  

Foi então que uma das professoras da escola explicou que eles veem as fotos dos perfis, 

as publicações de fotos, vídeos e de emoticons. Já as reações de curtir e comentar são feitas por 

meio dos emoticons que a rede social oferece. É desta forma que os surdos navegam na internet 

e, com base nessas observações, podemos dizer que na vida de uma pessoa surda tudo está 

relacionado à imagem (emoticons, vídeos, fotos, símbolos, etc.). 

Assim, entramos na discussão sobre como é a educação de surdos, onde as recorrentes 

abordagens apontam para os recursos visuais como importantes elementos pedagógicos, mas 

que, de acordo com Lebedeff (2010), nem sempre são empregadas em toda sua potencialidade. 

O autor ainda diz que as práticas de ensino ainda são baseadas na fonética da língua oral e se 

sobrepõem ao uso de ferramentas visuais, intensificando a necessidade de pesquisas sobre tal 
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abordagem na educação de alunos surdos.  

Mello (2001) afirma que os surdos podem ser divididos em dois grupos, os que falam e 

os que não falam, também conhecidos como surdos oralizados e surdos sinalizados, 

respectivamente. Ele diz que ambos fazem leitura labial, no entanto, existem diferenças como 

o modo por meio do qual se comunicam, já que os surdos sinalizados optam somente pela língua 

de sinais e, os oralizados, como o próprio nome já diz, optam pela língua oralauditiva ou ambas 

as línguas. 

Especificamente, o autor classifica como surdo oralizado aqueles que optam por usar 

aparelhos ou implantes cocleares10 ou, talvez, nenhum dos dois. Dentre esses surdos 

considerados oralizados, alguns podem ser bilíngues, ou seja, se comunicam por meio de Libras 

com pessoas surdas e por meio da língua oral-auditiva com os ouvintes. Além disso, o autor 

destaca que os surdos oralizados são fluentes no português escrito e falado, não necessitando 

do auxílio de intérpretes e, neste caso não se encaixam nos parâmetros da comunidade surda.  

Já o surdo sinalizado, como o próprio nome já diz, são aqueles que optam por se 

comunicar somente por meio das Libras, por motivos como o desconforto com a fala ou por 

defesa da cultura surda. Mello (2001) afirma que esses surdos são conhecidos por defender a 

comunidade surda como um grupo específico que valoriza a língua de sinais, diferentemente 

do surdos oralizados. Normalmente, eles necessitam da ajuda de um intérprete de Libras na 

comunicação com os ouvintes que não possuem conhecimento da língua de sinais.  

Desta forma, pode-se dizer que para os surdos sinalizados, a cultura surda é muito 

importante, pois é considerada uma das únicas formas pela qual eles conseguiram se adaptar ao 

mundo, já que na comunidade encontram facilidade para se comunicar com as demais pessoas 

e, assim, criar uma identidade própria. 

Paula Pfeifer, surda oralizada, relata em seu livro Crônicas da Surdez (2013), que os 

surdos não se mantêm presos a comunidade surda e, portanto, não necessariamente mantém 

características dela, como a comunicação por meio da língua de sinais. Ela acredita na igualdade 

dos surdos oralizados com as demais pessoas, afirmando que eles também possuem 

conhecimento da língua portuguesa escrita, sabem falar fluentemente e não necessitam da ajuda 

de intérpretes para participar de uma conversa com ouvintes.  

Quanto à pesquisa em questão, em conversa com as professoras da Escola Reinaldo 

                                                
10 De acordo com o site Direito de Ouvir, o implante coclear é uma tecnologia que nasceu na década de 1950 

quando os médicos franceses André Djourno e Charles Eyriès descreveram pela primeira vez os efeitos da 

estimulação do nervo auditivo em um indivíduo surdo, com a colocação de fio metálico no nervo auditivo do 

paciente submetido à cirurgia do nervo facial. (Disponível em: <http://bit.ly/2B0Z2v4>. Acessado em: 

novembro/2017. 
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Coser, foi afirmado que as imagens devem ser decodificadas enquanto signos e utilizadas de 

modo que valorize a experiência dos alunos surdos. A partir disso, pode-se dizer que o trabalho 

que se utiliza de recursos visuais como didática pode favorecer aprendizagens mais 

significativas na construção de sentido pelas pessoas surdas, relacionando a visualidade e a 

surdez.  

 As 11 respostas do questionário aplicado aos alunos foram tabuladas pela plataforma 

Google Formulários, que gerou gráficos quanto ao sexo, faixa etária, grau de surdez, grau de 

escolaridade, melhor modo de se comunicar, sobre o consumo de mídia, audiência de televisão, 

acesso à internet e leitura de jornais/revistas impressos. Os jovens participantes da pesquisa 

podiam marcar mais de uma alternativa quanto ao melhor modo de se comunica, o meio de 

comunicação mais consumido, os conteúdos mais assistidos na televisão, os recursos de 

acessibilidade utilizados enquanto assiste TV, o que costuma acessar na internet, a plataforma 

que costuma acessar internet e quanto aos jornais que costuma ler. Porém, somente alguns dos 

entrevistados marcaram mais de uma alternativa. A maioria marcou a que mais se encaixava 

com a sua situação. A seguir, analisaremos os principais dados obtidos com a aplicação deste 

questionário.  
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Dos 11 jovens surdos entrevistados, 6 (54,5%) são do sexo feminino e 5 (45,5%) do 

masculino, sendo que a faixa etária de ambos os gêneros varia entre 14 e 24 anos. Eles estão 

inseridos em dois períodos: 8 (72,2%) são alunos do Ensino Médio e 3 (27,3%) do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual de Educação Especial Dr. Reinaldo Coser. 

 De acordo com o Site Inclusão e Surdez11, uma pessoa é considerada surda a partir da 

perda auditiva de 25 decibéis (db). O grau de surdez de uma pessoa pode variar de Surdez Leve 

à Surdez Profunda. A Leve varia de perda de audição de 25 à 40 db; a Média entre 40 e 70 db; 

a Severa entre 70 e 90 db; e, a Profunda se encaixa para pessoas que possuem perda de audição 

para além de 90 db. Uma pessoa que possui perda auditiva de 25 à 40 decibéis tende a ouvir 

bem, mas não compreender completamente o que ouve, principalmente quando há muitas 

pessoas conversando ao mesmo tempo. Já uma perda auditiva de 40 à 90 db tende a ouvir as 

palavras distorcidas e alguns sons como de uma campainha não são ouvidos. Agora, quando a 

perda auditiva ultrapassa os 90 db, a pessoa só ouve sons muito altos ou percebe vibrações de 

algum som alto. 

A maioria dos alunos entrevistados, ou seja, 6 (54,5%) deles, têm um grau de surdez 

profundo, enquanto 4 (36,4%) possuem uma surdez média e apenas 1 (9,1%) aluno tem grau 

severo. Ainda de acordo com as respostas dos entrevistados, podemos afirmar que dos 11 

alunos, 9 (81,8%) preferem a Língua Brasileira de Sinais para se comunicar. A Leitura Labial 

fica em segundo, com 4 (36,4%) adeptos e, em terceiro está a Língua Portuguesa, escolhida por 

apenas 3 (27,3%) dos entrevistados. Apenas 1 (9,1%) integrante do grupo utiliza Aparelho 

Auditivo. 

                                                
11 Disponível em: <http://inclusoaesurdez.blogspot.com.br/>. Acessado em: novembro/2017. 

http://inclusoaesurdez.blogspot.com.br/
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Neste último gráfico podemos notar a dificuldade de aprendizagem da Língua 

Portuguesa que o surdo possui, onde apenas três dos entrevistados entendem a língua, mas 

apenas um deles a escreve. 

 Os jovens também foram perguntados sobre o meio de comunicação que mais é 

consumido por eles. As alternativas que mais obtiveram marcações foram a Televisão e a 

Internet, ambas com 5 (45,5%) escolhas. Apenas 1 (9,1%) aluno marcou TV+Internet, dizendo 

que utilizava ambas as mídias. A terceira alternativa, de Jornais Impressos e Revistas, não 

obteve marcações.  

 Podemos dizer que isso significa que é constante, e de certa forma quase que única, a 

presença da imagem na vida dos surdos. E isso se dá, pois a imagem é utilizada constantemente 

como recurso pedagógico dos professores da Escola Reinaldo Coser na educação de surdos. De 

acordo com Reily (2004), a imagem pode se expressar como modalidade sígnica estática e tátil, 

e também, como imagem em movimento, com um sistema sígnico híbrido, ou seja, que é, ao 

mesmo tempo, sonoro, visual e verbal. 

Já a relação com a leitura de jornais e revistas, novamente se nota que os surdos 

entrevistados não utilizam dessas mídias por não entender e compreender a Língua Portuguesa.  
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 Após descobrir os meios de comunicação mais utilizados pelo jovem surdo, procuramos 

detalhar o consumo de cada um deles, por meio de perguntas objetivas quanto aos programas 

assistidos e, também, a acessibilidade presente ou utilizada pelo surdo em cada um dos veículos 

de comunicação.  

 No gráfico abaixo podemos ver que apenas 2 (18,2%) jovens assistem, na televisão, 

programas de cunho jornalístico. A maioria, ou seja, 4 (36,4%) dos entrevistados veem 

programas relacionados à esportes e jogos. E, mesmo desta forma, somente a metade dos 

entrevistados assiste televisão.  Isso porque eles não compreendem o que é transmitido nessa 

mídia pois não entendem completamente a língua portuguesa.  

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, foi 

desenvolvida uma lista de possíveis recursos de acessibilidade que estão aos poucos sendo 

implementadas nos veículos de radiodifusão, especialmente para a televisão. Sendo elas: a 

legenda oculta ou closed caption, a dublagem, a audiodescrição e a janela de Libras.   

Essa também foi uma das questões abordadas no questionário aplicado aos jovens 

surdos.  Abaixo, vemos que a Legenda Oculta é a mais utilizada quando os 6 (54,5%) jovens 

estão assistindo TV, o que 7 (63,6%) deles fazem pelo menos uma vez na semana. A Janela de 

Libras é utilizada por 3 (27,3%) dos 11 jovens. Já a Leitura Labial é feita por apenas 1 (9,1%) 

integrante da pesquisa. Dos participantes da pesquisa, 2 (18,2%) não utilizam ferramenta 

acessível para assistir à televisão.  
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A maioria dos jovens surdos, isto é, 6 (54,5%) dos entrevistados, não compreendem o 

que está sendo transmitido pela televisão sem a utilização dos recursos de acessibilidade. 3 

(27,3%) deles entendem muito mal e 2 (18,2%) entendem razoavelmente. Nenhum dos 

participantes entende totalmente o que está sendo transmitido.  

Isso porque os surdos se encontram alheios à sociedade. Sem entender a língua 

portuguesa, não assistem televisão, pois mesmo com as ferramentas de acessibilidade, eles não 

compreendem o que está sendo noticiado, por exemplo, em um jornal, diferente da pessoa 

ouvinte, que compreende, pois tem como língua principal o português.   

Desta forma, retoma-se o que diz Silva (2008): no aprendizado da leitura e da escrita da 

língua portuguesa, os surdos não passam pelos mesmos caminhos e processos pelos quais passa 

uma pessoa ouvinte. E esse pode ser considerado um dos maiores desafios para a educação de 

pessoas com surdez.  

 Então, a leitura do mundo para o surdo se faz por meio da sua primeira língua, a Libras, 

e, ainda, de acordo com o autor, essa linguagem permite que o não ouvinte construa significados 

e formule uma noção de mundo. Isso tudo de forma interativa, por meio de intervenções que 

possam dar vida aos significados.  

Assim, pode-se dizer que o entender e comunicar-se e, no caso desta pesquisa, os modos 

de se informar do surdo, são concentrados no visual, pois, a partir do que enxerga, o não ouvinte 

acaba por construir significados e entender o mundo, já que não possui audição. 
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 Depois de aplicado o questionário, a pesquisadora percebeu a falta de uma pergunta 

relacionada ao surdo entender ou não o que é transmitido na televisão com a utilização das 

ferramentas de acessibilidade já citados acima. Como muitos já haviam respondido ao 

questionário ficou inviável de se acrescentar essa pergunta. Então ela foi feita a todos os 

participantes juntos em um mesmo momento.  

 A pesquisadora questionou se os jovens entendiam ou não a transmissão televisiva com 

o auxílio da Legenda Oculta - recurso mais utilizado pelos entrevistados. Concluiu-se que, por 

a ferramenta traduzir o áudio para a língua portuguesa na forma escrita, fazendo com que as 

pessoas tenham que ler o português na tela, poucos dos jovens surdos afirmaram compreender 

tal transmissão. Isso se dá pela dificuldade em que os jovens surdos possuem ao entender a 

língua portuguesa, chamada de segunda língua dos surdos.  

 É o que afirma Quadros e Schmiedt (2006), quando dizem que o processo de letramento 

da criança surda faz sentido se for ensinado por meio de Libras, a língua usada na escola para 

aquisição das outras línguas, para aprender por meio dessa língua e para aprender sobre as 

demais línguas. Os autores ainda falam que, normalmente, o surdo é colocado em contato com 

a escrita do português para ser alfabetizado na língua, seguindo os mesmos passos e materiais 

utilizados com as crianças falantes de português. Algo apontado como negativo, já que, segundo 

eles, essa aprendizagem só é possível se ocorrer a tradução dos conhecimentos adquiridos na 

língua de sinais, dos conceitos, dos pensamentos e das ideias para o português. 
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 Quanto ao uso da internet, as redes sociais como Facebook, Instagram e SnapChat estão 

empatadas com sites de vídeo, como o YouTube, com 9 (81,8%) votos. Enquanto apenas 1 

(9,1%) dos entrevistados acessa sites de Jornalismo. Isso porque o jovem surdo prefere meios 

de comunicação que não utilizem tanto da escrita em língua portuguesa, preferindo, assim, as 

redes sociais e o YouTube, pois são plataformas que se baseiam, na maior parte, na linguagem 

visual. Ou seja, por meio de fotos, vídeos, etc. 

No próximo gráfico podemos observar que 9 (81,8%) alunos acessam a web por meio 

do seu celular e 6 (54,5%) deles utilizam o computador. Grande parte dos jovens estudados 

acessam a internet todos os dias, seja na escola, pelo computador, ou em casa, pelo celular.  

 

 

 

Quanto à leitura de jornais e revistas, 7 (63,6%) jovens dizem ler jornal às vezes. Apenas 

1 (9,1%) estudante lê jornal todos os dias e 3 (27,3%) dos entrevistados não lêem jornal. A 

frequência de leitura é de pelo menos uma vez por semana. Neste caso, as professoras que 

auxiliaram como intérpretes na aplicação do questionário afirmaram que pelo menos uma vez 

por semana os professores da Escola Dr. Reinaldo Coser fazem trabalhos relacionados à jornais 

locais, como o Diário de Santa Maria, periódico que é o mais lido pelos estudantes. 
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 De acordo com essa observação, relacionada ao gráfico acima, podemos dizer que isso 

se dá pelo fato de, apesar dos jornais e revistas possuírem imagens que ilustrem as notícias, o 

jovem surdo não compreende totalmente a informação. Isso por que não compreende a língua 

portuguesa de forma que possa ler uma matéria completa.  

 Aqui retomamos o fato de que os alunos entrevistados tem sua própria maneira de ler 

jornal. De acordo com as professoras da escola Dr. Reinaldo Coser, eles entendem como leitura 

de um jornal a: 

● Leitura do título da reportagem; 

● Algumas partes ou palavras do texto; 

● Observação da foto que acompanha o texto. 

 Desta forma, eles têm uma compreensão geral da matéria que foi publicada no jornal, 

revista ou qualquer outro meio de comunicação escrita. Ou seja, não entendendo da forma 

correta e completa a reportagem que “leu”.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa partiu do pressuposto que os alunos surdos tinham como ensino o mesmo 

que é oferecido à estudantes ouvintes de ensino médio/fundamental. Porém descobriu-se, 

durante a pesquisa bibliográfica sobre o tema, que cerca de 70% das pessoas surdas não têm 

domínio da língua portuguesa, ou seja, não escrevem ou leem. E isso foi confirmado quando a 

pesquisadora aplicou o questionário para realização desta pesquisa, em jovens surdos da Escola 

Estadual de Educação Especial Dr. Reinaldo Fernando Coser. Isso porque grande parte dos 

entrevistados não compreendiam a língua portuguesa e, desta forma, precisaram que as 

professoras traduzissem para Libras as perguntas. 

A partir dessa constatação, o modo do surdo de se relacionar com os meios de 

comunicação muda de forma radical, pois, já que o surdo não compreende a língua portuguesa, 

elenão lê jornal e revistas, não lê notícias em sites de internet e, não lê a closed caption ou janela 

oculta que é um modo de acessibilidade para surdos nos aparelhos televisivos. Ou seja, além de 

não ouvir e não ter acesso ao rádio ou áudios de modo geral, não tem acesso a outros meios de 

comunicação, independentemente da acessibilidade que estes meios tenham. 

O intuito inicial da metodologia era aplicar dois questionários: um para saber qual meio 

de comunicação era preponderante na vida do surdo e, a partir das respostas, outro questionário 

aprofundando as questões quanto ao meio de comunicação preponderante. Porém, com os 

percalços da pesquisa, já citados anteriormente, não se tornou possível a aplicação do segundo 

questionário. Foi a partir daí que resolveu-se permanecer com um questionário e compreender 

mais sobre o modo de consumir informação do surdo em todos os meios de comunicação, sendo 

eles, neste caso, televisão, internet, jornais impressos e/ou revistas.  

A partir da pesquisa, concluiu-se que o jovem surdo utiliza dos recursos de 

acessibilidade oferecidos pela mídia televisiva, porém isso não é suficiente para que eles 

compreendam o que é transmitido pelo meio de comunicação em questão. Isso por que mesmo 

nos dias de hoje, a TV sendo um eletroeletrônico de fácil acesso a todos os níveis sociais, a 

grande maioria dos entrevistados desta pesquisa não possuem televisão em casa, isso porque 

não tem condições de adquirir o produto, devido à baixa renda que possuem. O mesmo acontece 

com a internet: a maioria acessa a web na escola via computador, quando possuem aulas na sala 

de informática, mas em casa, são poucos os que têm acesso ao computador. Já celular, a maioria 

possui, mas são poucas as vezes que possuem crédito nos dispositivos para contratar o serviço 

de internet de cada operadora. A questão financeira desses jovens pode, também, influenciar na 

hora de comprar um jornal, por exemplo. Traz-se, desta forma, o que pode ser mais um motivo 
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pelo qual os jovens surdos entrevistados não têm acesso aos meios de comunicação e às notícias 

do dia a dia, como qualquer ouvinte. 

Mas a internet acaba sendo a mídia mais acessada pelos jovens surdos, isso porque eles 

necessitam das imagens para compreender, por exemplo, o que a professora está solicitando 

como atividade em sala de aula. Ou seja, a professora escreve em língua portuguesa no quadro 

negro, traduz em Libras para os alunos e, ainda assim, os alunos pesquisam no YouTube sobre 

um livro, por exemplo, para assim assistirem a imagem e utilizarem da janela de Libras para 

assim compreender a história da literatura.  

A partir das questões do questionário, pôde-se entender que o problema não parece estar 

na mídia e na falta de acessibilidade presente nas mesmas. Mas, sim, na conexão dos jovens 

surdos com o meio em que vive, em uma sociedade composta por sua maioria de pessoas 

ouvintes e entendedoras da língua portuguesa. Isso porque parece ser lento o processo de 

educação do surdo, educação esta que prepara e capacita o jovem para realmente entender a 

língua portuguesa. Essa sim, parece ser a maior dificuldade das pessoas surdas, de um modo 

geral.  

Com isso, pode-se concluir que o único modo de acessibilidade de um meio de 

comunicação para a pessoa surda, com base na aplicação do questionário com os estudantes 

surdos da Escola Dr. Reinaldo Coser, é por meio do visual e a Língua Brasileira de Sinais. 

Forma essa pela qual os surdos compreendem por imagens paradas ou em movimento. 

Com o estudo, a pesquisadora pode entender como é a vida midiática de um surdo e, 

também, a relação deles com os veículos de comunicação, especialmente na hora de se informar. 

Porém, a cada nova descoberta sobre a vida dos jovens surdos de Santa Maria, surgiam ainda 

mais questionamentos, que por motivo de tempo e de foco no tema do trabalho não puderam 

ser respondidos.  

Essas perguntas podem vir a contribuir e servir como sugestão para novas pesquisas da 

área, como: onde estão os jovens surdos estudantes de classe alta da cidade e onde estão os 

surdos de Santa Maria, já que das 14.440 pessoas que possuem problemas de audição na cidade, 

somente 75 estão matriculados na Escola Dr. Reinaldo Coser. 

Por que, embora a pesquisa não tivesse foco em diferenciar a classe social dos jovens, 

o campo da pesquisa acabou por trazer informações sobre a questão, mesmo que de forma 

informal, em que aparece na amostra dos dados uma maioria de estudantes de classe baixa, pela 

fala das professoras da Escola. 

 A pesquisa faz refletir sobre a importância de existirem disciplinas de Língua Brasileira 

de Sinais durante o ensino, seja ele fundamental, médio ou superior, já que esta é uma forma de 
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inserir a pessoa ouvinte na comunidade surda, possibilitando, assim, uma maior interação e 

comunicação entre surdos e ouvintes.  

 Esse Trabalho de Conclusão de Curso, além de sanar a maioria das dúvidas da 

pesquisadora sobre a relação do surdo com a mídia em Santa Maria, serviu, também, para trazer 

à tona informações importantes para a área da comunicação sobre um público que, na maioria 

das vezes, não é o alvo ou levado em conta pela maioria dos veículos midiáticos.  

 O estudo também tem importância para o curso de Jornalismo do Centro Universitário 

Franciscano, já que este é a primeira pesquisa sobre a comunicação para surdos produzida 

nesses quase 15 anos de existência. E por não ser de costume os pesquisadores deste curso 

utilizarem estudo de recepção como um dos principais métodos de consumação dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso.  
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO PARA TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO DO CURSO DE 

JORNALISMO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO  

 

O objetivo deste questionário é verificar o consumo midiático por adolescentes surdos 

 

Título da Pesquisa: Juventude e mídia: um estudo de caso com estudantes surdos em Santa 

Maria  

Acadêmica: Carolina Busatto Teixeira                     Profª Orientadora: Glaíse Bohrer Palma 

 

Data em que o questionário foi aplicado: _________________________________________ 

Escola em que o questionário foi aplicado: _______________________________________ 

Turma em que o questionário foi aplicado: _______________________________________ 

Intérprete que auxiliou na aplicação do questionário: _______________________________ 

 

PERGUNTAS GERAIS: 

  

1. SEXO 

A. (     ) Feminino                         

B. (     ) Masculino 

 

2. FAIXA ETÁRIA 

A. (     ) De 14 a 17 anos              

B. (     ) De 18 a 23 anos               

C. (     ) Acima de 24 anos 

 

3. GRAU DE SURDEZ 

A. (     ) Leve    

B. (     ) Média 

C. (     ) Severa 

D. (     ) Profunda 
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4. GRAU DE ESCOLARIDADE OU FORMAÇÃO 

A. (     ) EJA  

B. (     ) Ensino Médio 

C. (     ) Ensino Fundamental 

 

5. PARA VOCÊ QUAL O MELHOR MODO DE SE COMUNICAR? 

A. (     ) Uso da LIBRAS  

B. (     ) Leitura Labial  

C. (     ) Uso de Aparelho Auditivo  

D. (     ) Uso de Língua Portuguesa  

 

PERGUNTAS SOBRE O CONSUMO DE MÍDIA 

 

6. QUAL MEIO DE COMUNICAÇÃO VOCÊ MAIS CONSOME? 

A. (     ) Televisão       

B. (     ) Internet 

C. (     ) Jornais Impressos 

 

PERGUNTAS SOBRE A AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO 

 

7. NA TV ABERTA QUAIS CONTEÚDOS SÃO DE SUA PREFERÊNCIA?  

A. (     ) Esporte    

B. (     ) Humor     

C. (     ) Telenovelas  

D. (     ) Programas de Auditório  

E. (     ) Programas de Jornalismo 

F. (     ) Outros:_________________________________________________________ 

 

8. QUAL RECURSO DE ACESSIBILIDADE LHE AUXILIA QUANDO ASSISTE TV? 

A. (     ) Closed Caption (Legenda Oculta) 

B. (     ) Janela com intérprete de Libras            

C. (     ) Leitura Labial 

D. (     ) Nenhum 

E. (     ) Outros:_________________________________________________________ 
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9. VOCÊ CONSEGUE ACOMPANHAR AS NOTÍCIAS NA TELEVISÃO E ENTENDER 

TUDO O QUE ESTÁ SENDO DITO E ACONTECE NO PROGRAMA SEM AUXÍLIO DE 

FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE?  

A. (     ) Entende totalmente  

B. (     ) Entende razoavelmente  

C. (     ) Entende muito mal  

D. (     ) Não entende 

 

10. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ASSISTE TELEVISÃO? 

A. (     ) Diariamente  

B. (     ) Uma vez por semana 

C. (     ) Uma vez a cada quinze dias 

D. (     ) Uma vez por mês 

 

PERGUNTAS SOBRE O ACESSO À INTERNET 

 

11. O QUE VOCÊ COSTUMA ACESSAR NA INTERNET? 

A. (     ) Redes sociais como Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram 

B. (     ) Sites de jornais 

C. (     ) Sites de revistas 

D. (     ) Sites de vídeo como You Tube 

E. (     ) E-mail 

F. (     ) Sites informativos que existem só na internet. 

G. (     ) Outros:_________________________________________________________ 

 

12. EM QUAL PLATAFORMA VOCÊ COSTUMA ACESSAR A INTERNET? 

A. (     ) Celular 

B. (     ) Computador 

C. (     ) Tablet 

D. (     ) Outros:_________________________________________________________ 

 

13. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ ACESSA A INTERNET? 

A. (     ) Diariamente  
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B. (     ) Uma vez por semana 

C. (     ) Uma vez a cada quinze dias 

D. (     ) Uma vez por mês 

 

PERGUNTAS SOBRE A LEITURA DE JORNAIS IMPRESSOS 

 

14. VOCÊ COSTUMA LER JORNAIS? 

A. (     ) Sim 

B. (     ) Não 

C. (     ) Às vezes  

 

15. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ COSTUMA LER JORNAIS? 

A. (     ) Diariamente  

B. (     ) Uma vez por semana 

C. (     ) Uma vez a cada quinze dias 

D. (     ) Uma vez por mês 

 

16. QUAIS JORNAIS VOCÊ COSTUMA LER? 

A. (     ) Diário de Santa Maria  

B. (     ) Zero Hora 

C. (     ) Diário Gaúcho 

D. (     ) Correio do Povo 

E. (     ) Outros:_________________________________________________________ 

 


