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Resumo: O Decreto No. 5.296, de 2004, regulamentou normas para a promoção da
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e deficiência. A legislação estabelece,
entre outras coisas, que as empresas de telecomunicações garantam o pleno acesso de portadoras
de deficiência auditiva (e visual) à informação e à comunicação, a partir da adoção de recursos
técnicos. Mesmo assim, atualmente, cerca de 10 milhões de pessoas com surdez parcial ou total
têm o acesso à produção televisiva comprometido, como é o caso dos telejornais, que ainda é a
fonte de informação principal para a maioria da população. Nesse contexto, o presente trabalho
lança discussão sobre a inserção de Libras, como um dos recursos de acessibilidade para surdos
na televisão aberta brasileira. A análise é ampliada por um estudo de caso, tendo como objeto a
iniciativa exclusiva, no país, do Repórter Visual, da TV Brasil, onde o apresentador é também
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tradutor intérprete do noticiário. O estudo pode auxiliar a repensar, no futuro, os formatos
jornalísticos audiovisuais e a linguagem de forma inclusiva.
Palavras-chave: Acessibilidade; Telejornal; Repórter Visual.

1. Introdução

Atualmente, de acordo com a Cartilha “Características Gerais da População,
Religião e Pessoas com Deficiência” (IBGE, 2010), do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, o Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas residentes que
possuem algum tipo de deficiência – visual, auditiva, motora e mental ou intelectual, o
que representa 23,9% da população total. Dentre o maior número de ocorrência, estão os
deficientes visuais, representando 18,6% da população, e os deficientes auditivos, com
5,10%. Das 45.606.048 de pessoas com deficiência, 7,6% são totalmente surdas. Todos
esses dados traduzem que, pelo menos, cerca de 12 milhões de brasileiros não têm
acesso pleno à programação da televisão aberta 3.
Se a televisão ainda é ainda o principal meio de consumo de informação e
entretenimento no Brasil4, é importante observar que um tipo de audiência tem sido
frequentemente descartada nessas pesquisas, uma vez que as produções televisuais se
apoiam não só na projeção de imagem, mas na sonoridade, sem apresentar
adequadamente serviços apropriados para os surdos.
Por conta disso, essa parcela da população é negligenciada do processo de
comunicação, mesmo que, desde 2006, exista a Norma Complementar nº 01/2006 do
Ministério das Comunicações, obrigando a implementação de tecnologias que
viabilizem esse consumo, e sendo o Brasil um dos subscritores da Convenção
3

Aqui, estamos considerando apenas os deficientes auditivos (com perda parcial ou total), mas quando
somamos ao índice elevado de deficientes visuais, que também sofrem prejuízo por falta de serviços de
acessibilidade na TV, o número ainda é mais alarmante.
4
Diversas estatísticas reafirmam com esse indicativo. A Pesquisa Brasileira de Mídia 2016, por exemplo,
aponta que a TV é meio preferido para 63% das pessoas para se informar. Outra pesquisa realizada em
2017 pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) verificou que a TV aberta também é a principal fonte de entretenimento de mídia para
57% dos brasileiros que mora sozinhos. Essa preferência ajuda a entender outro dado, apontado pela
Kantar Ibope Media , que identificou que a programação das emissoras nacionais tem sido mais
consumida, visto que, em 2014, as pessoas passavam, em média, 7 horas e 10 minutos assistindo televisão
diariamente, e – em 2017 – esse número foi para 7 horas e 42 minutos.
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Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, anunciada pelo Decreto nº
6.949/2009. Mas, tendo passado mais de uma década, a participação dessas pessoas
enquanto audiência continua bastante limitada pela falta de recursos acessíveis. As
experiências que revelam preocupação da mídia com as pessoas com deficiência
sensorial (incapacidade do funcionamento total ou parcial de um dos sentidos, como a
cegueira e a surdez) são bem restritas no Brasil.
Ao longo da história, no jornalismo, a maior parte das experiências foi
desenvolvida pela mídia impressa5, mas com a falta de investimento, as iniciativas
isoladas funcionaram por tempo reduzido. Outras produções midiáticas, em especial as
televisuais, são orientadas para o consumo de uma audiência ouvinte e vidente. Na
prática, isso representa dizer que os deficientes visuais necessitam da ajuda de terceiros
para alcançarem à informação, assim como os surdos dependem, permanentemente, das
pessoas ouvintes ou oralizadas para explicarem as notícias que circulam nos telejornais.
Diante desse cenário, escolhemos apresentar, neste trabalho, o “Repórter Visual”
(TV Brasil) a primeira e única proposta de telejornal da TV aberta que se propõe a
suprimir essa barreira e oferecer conteúdos informativos privilegiando o público surdo,
rompendo com alguns padrões clássicos dos manuais de telejornalismo e inserindo um
apresentador-intérprete, em vez de optar pelo quadro de tradução no canto inferior da
tela. A fim de melhor compreender os entraves que envolvem o tema, revelaremos
também alguns argumentos sobre a acessibilidade comunicativa e os conceitos
relacionados aos recursos possíveis de serem implementados na televisão para não
ouvintes (legenda oculta, Libras), para, enfim, adentrarmos no nosso objeto de análise.

2. Legislação e acessibilidade comunicativa na televisão
Entre as experiências, pode-se destacar: o jornal “Conhecer”, em braille, projetado pela PUC de
Campinas (SP), em 1987; as edições em braille dos jornais cearenses “Diário do Nordeste” e “O Povo”,
nos anos de 1990; a versão digital em CD do “Diário do Nordeste”, para os deficientes visuais que
usavam programas de sintetização de voz (Dosvox ) no computador; o mensal “Diário do Povo Braille”,
nos anos 2000, proposto pela Rede Anhanguera de Comunicação; a versão para web do “Jornal do
Commercio”, de Pernambuco, adaptado para a leitura por sintetizadores de voz no computador, em 2003;
a opção digital também com recursos voltados para a sintetização de voz do “Jornal da Paraíba”, em
2008.
5
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Desde a chegada da televisão, em 1950, até hoje, o que gerou e tem gerado
grande fascínio na sociedade, fazendo-a ocupar um lugar privilegiado perante outros
meios de comunicação, foi e é justamente o casamento perfeito entre a imagem e o som,
que possibilita uma função importante na compreensão de mundo. Mas se essa
característica consegue reunir um número significativo de audiência, também
compromete o entendimento das informações de um grupo que não tem contato com as
imagens ou com o som.
Os próprios manuais de telejornalismo, por exemplo, reforçam essa premissa,
sobretudo da plenitude do icônico em detrimento da palavra, conferindo um papel
elementar no processo de codificação das notícias (PATERNOSTRO, 1999;
BARBERO e LIMA, 2003; REZENDE, 2000). “Diante disso, pessoas com deficiência
auditiva e/ou visual, desinteressam-se cada vez mais pelos programas televisivos”
(ROHEM et al., s/d, p. 6).
Portanto, os meios de comunicação massiva, especialmente a TV aberta,
desconsideram veladamente que pessoas com deficiência visual ou auditiva estejam
dispostos e tenham direito a se informar e buscar entretenimento de forma clara,
adaptada e diversificada. Contudo, na prática, isso não deveria acontecer, porque existe
um conjunto de leis que foram criadas para subtrair essa divergência. Mas o que se
observa é que o cumprimento delas é, a cada ano, protelado.
Desde os anos 2000, em uma das leis criadas para amparar as questões dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei nº 10.098, de 19 dezembro, designou-se, no
Capítulo VII, no artigo 19, que os sistemas de radiodifusão teriam que adotar um plano
de medidas técnicas para garantir o acesso à informação das pessoas surdas ou com
audição reduzida, por meio do uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação
(BRASIL, 2000)6. Em seguida, o Decreto Nº 5.296 de dezembro de 2004, exigiu que
nos planos de medidas técnicas seriam considerados: “I - a subtitulação por meio de
legenda oculta; II - a janela com intérprete de LIBRAS; e III - a descrição e narração em

6

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em 24 dez 2017.
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voz de cenas e imagens” (BRASIL, 2004)7, uma vez que as empresas de fabricação de
TV seriam obrigadas a obter tecnologias que dessem suporte aos recursos previstos,
além de que o desenvolvimento do sistema brasileiro de TV digital já teria que vir com
eles integrados.
A subtitulação por meio da legenda oculta corresponde ao recurso do closed
caption (CC), um sistema de transmissão de legendas para a programação de TV, que –
no início – tinha a exigência mínima de duas horas diárias de transcrição na grade
televisiva. Depois, passou para oito horas. Hoje, é obrigado que toda a grade nacional
disponibilize CC, até mesmo em programas “ao vivo”, para que os surdos ou às pessoas
com perda auditiva possam acompanhar os mais variados gêneros televisivos. Como
esse recurso não é o foco deste trabalho, não nos aprofundaremos nesse quesito, porém,
ainda assim, é importante mencionar que, mesmo representando um significativo
avanço na obrigatoriedade do CC, a ferramenta apresenta, em alguns momentos,
problemas semânticos e estruturais, o que dificulta ainda mais o acesso do surdo parcial
ou total a determinados programas.
Em 2015, o Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (Fórum SBTVD)
aprovou a proposta de normas brasileiras para a transmissão de informações na Língua
Brasileira de Sinais (Libras), nos programas veiculados pelas emissoras de televisão.
Segundo a NBR 15290, regulamentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas,
um espaço delimitado no vídeo deve ser destinado à exibição de um intérprete, que
possa fazer a tradução simultaneamente ao conteúdo da imagem “principal”. Ou seja, ao
invés de transcrever o conteúdo falado, as informações devem ser interpretadas em
Libras. A proposta não foi amplamente adotada e o tamanho da janela de Libras, que
ocupa um espaço desproporcional ao conteúdo original, causa dificuldade na
compreensão, tendo em vista a necessidade de visualização dos gestos das mãos e da
expressão facial para a total interpretação do que está sendo passado pelo intérprete.
Ainda em 2015, entrou em vigor a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), com o intuito de
7

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>.
Acesso em 24 dez 2017.
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propiciar condições de igualdade em diversos âmbitos sociais e cultural, dentre eles o
acesso à comunicação e à informação. A Lei é uma revisão das demais que já haviam
sido instituídas e, ao mesmo tempo, uma cobrança para que se cumpra o que se vinha
postulando há 15 anos. Esse processo de garantia das PcD está balizado, como já
mencionado, na oferta de – pelo menos – três tipos de recursos assistivos, que, a rigor,
são disponibilizados por meio do controle remoto. Para fins desse trabalho, será
discutido especificamente o recurso de Libras em produção jornalística audiovisual.

3. Libras na TV: sons visuais

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é um sistema linguístico formado por um
conjunto de movimentos gestuais com as mãos, expressões corporais e faciais e pontos
de articulação (locais no espaço ou no corpo onde são demonstrados os sinais), sendo
utilizada na comunicação entre surdos e entre surdos e ouvintes no Brasil. Em vez de ser
em palavras, baseia-se no “sinal” como unidade lexical; e tem fonologia, morfologia,
sintaxe e semântica própria, sendo primordial conhecer a gramática e a estruturação das
frases para que a combinação dos sinais façam sentido.
No Brasil, apesar de ser usada – pelo menos – desde 18578, por uma resistente
iniciativa do Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES), primeira escola para
surdos no Brasil, e de, desde 1993, movimentos em defesa dos deficientes auditivos
cobrarem a homologação do projeto de lei que previa regulamentação da oficialização
da Libras no país, somente em 2002 foi que o poder público conseguiu apoiar as
reivindicações e sancionou a Lei Nº. 10.436, que reconhece a Língua Brasileira de
Sinais como meio legal de comunicação e expressão9.

8

Nessa época, não era a mesma Libras que vigora atualmente. Mas já havia uma língua com a intenção
formal de estabelecer um sistema de comunicação para a comunidade surda.
9
Embora a lei tenha sido decretada, ela não tem sido incorporada pela sociedade. As repartições públicas
não oferecem atendimento qualificado aos surdos. Apesar das instituições de ensino terem adesão às cotas
e as políticas de inclusão, garantindo acesso aos surdos em escolas e faculdades regulares, não existe uma
estrutura adequada para receber os deficientes. Os professores e os demais alunos oralizados não têm
preparo ou conhecimento da Libras.
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Atualmente, de acordo com a Federação Nacional de Educação e Integração dos
Surdos (Feneis)10, Libras é considerada a segunda língua com mais adeptos no Brasil,
com mais de 5 milhões de brasileiros da comunidade surda que a adotaram como
idioma materno e que, portanto, têm dificuldades de compreensão do português, porque
ele apresenta estrutura diferente, que não faz parte do conjunto de experiências culturais
e de conhecimento de mundo do surdo.
Se, na TV e, especialmente, no telejornalismo, existem algumas regras
orientadas pelos manuais utilizados nas universidades, que sinalizando caminhos no
campo da linguagem e das práticas de enunciação, não permitindo redundâncias, por
exemplo, e nem gesticulação excessiva, ou indicando planos de enquadramento, elas
podem só fazer sentido para o público ouvinte, acostumado com uma sintaxe linear e
com uma vivência regida pelo significado dos sons, não conferindo valores gramaticais
aos gestos ou às expressões da mesma forma que o surdo os/as decodifica. Muito se
deve porque as práticas da comunidade surda se deram privilegiando o desenvolvimento
do oralismo em detrimento da leitura convencional. Sendo assim, mesmo que exista o
recurso do closed-caption, a interpretação não será tão eficiente, porque a estrutura
frasal da Libras apresenta característica linguística particular.
Na Libras, há a observação de cinco parâmetros fonológicos basilares: o ponto
de articulação (PA), a configuração da mão (CM), o movimento de mão (M), a
orientação (O) e a expressão corporal ou facial (expressões não manuais, ENM). O
ponto de articulação trata-se do espaço de enunciação, da área do corpo em que o sinal é
articulado. A configuração da mão corresponde à forma que a mão manifesta durante a
realização de um sinal; há, pelo menos, 46 configurações das mãos catalogadas. A
orientação refere-se à direcionalidade para a qual a palma da mão se coloca na produção
do sinal (para cima, para baixo, para o lado, para a frente). Já o movimento realizado
pelas mãos pode ser retilíneo, circular, semicircular, sinuoso, helicoidal, angular, bem
como é permitido que em uma direção no espaço, em duas direções diferentes ou que
exploram várias direções, utilizando uma ou as duas mãos. Por fim, as expressões
corporais ou faciais têm funções também determinantes na Libras: primeiro, porque
10

Informações extraídas de <https://feneis.org.br/>. Acesso em 18 de julho de 2018.
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funcionam como marcação das construções sintáticas, como sentenças com perguntas
ou com afirmações/concordâncias, ou como alguma expressão de reação (surpresa, por
exemplo); segundo, porque promovem as diferenciações de itens lexicais, como
negação, indicação pronominal, referência adverbial. A partir desse conjunto de
parâmetros associados, constrói-se as sentenças em Libras, os sintagmas nominais e
verbais.
Por isso, faz toda a diferença inserir esse tipo de recurso assistivo na televisão,
para o melhor entendimento dos conteúdos transmitidos. A apresentação de Libras na
TV (por janela de Libras), dá-se aplicando, na emissora, o recurso semelhante ao
Picture-in-picture (PIP), onde a tela é ocupada por duas imagens ao mesmo tempo em
diferentes proporções, sendo uma em resolução maior e outra e menor espaço,
posicionada no canto inferior à esquerda (mas também pode ser vista no superior), sem
jamais ser sobreposta por símbolos ou outras imagens. Na janela de Libras, a tela de
resolução menor, enquadra-se o intérprete, que é o profissional com profunda
proficiência na língua de sinais e com competência para fazer a tradução em
concomitância com o que é veiculado na tela maior.
Essa disposição segue orientações da Norma Brasileira de Acessibilidade em
comunicação na televisão, a ABNT NBR 15290, de 201611, como pode ser visualizado
na Figura 1. As diretrizes contidas nessa NBR determinam um desenho universal que se
aplica a todas as emissoras e programadoras, públicas ou privadas, em quaisquer dos
sistemas de transmissão (frequências de UHF, VHF, a cabo, por satélite, protocolo IP,
TV digital).

De acordo com essa normativa o recurso pode ser gerado incorporado ao
vídeo original, inserida pelo próprio produtor do conteúdo e o espectador não
tem controle sobre a manipulação desta janela, sendo o intérprete humano ou
virtual. As outras duas formas de geração são intérprete virtual, representação
gráfica responsável por exibir a tradução, e vídeo secundário, um segundo
fluxo elementar de vídeo enviado em conjunto com o vídeo da programação
principal. Neste último método, o intérprete pode ou não ser virtual e o

11

ABNT NBR 15290, de 2016, é uma revisão da de 2005, e rege todos os recursos de acessibilidade. Não
só a inclusão de Libras, mas de audiodescrição e legenda oculta. Essa nova versão retira algumas
exigências sobre estúdio e filmagem da janela de Libras que estavam presentes no primeiro documento.
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espectador tem controle sobre a manipulação da janela. (SAMPAIO, 2017, p.
33) 12

Figura 1 - Janela de libras (LSB) com intérprete conforme normas da ABNT 15290
FONTE: Adaptado do Youtube (https://goo.gl/g7XVvM)

Embora exista a Portaria 958/2014 que dispõe de regras de fiscalização e
monitoramento do uso desse recurso pelas emissoras, as emissoras não são punidas por
não disponibilizarem do serviço. É o que acontece atualmente. Justificando que
aderiram à legenda oculta, as TVs não têm projeto de apresentação da janela de Libras.
Só existe obrigatoriedade do oferecimento nas propagandas eleitorais e dos partidos
políticos, campanhas institucionais e informativos de utilidade pública.
Mesmo assim, alguns dos poucos conteúdos que trazem a janela ainda são
inadequados, muitas vezes com textos que sobrepõem a imagem do intérprete ou com
um quadro com um espaçamento adequado, promovendo cortes na figura do tradutor, o

12

Na maioria das emissoras, seja no sistema analógico ou no digital, essas imagens compartilham o
mesmo fluxo de transmissão, ou seja, chegam à casa do telespectador ao mesmo tempo, mas em trabalhos
anteriores (Fechine et al., 2012) provamos que uma função similar ao PIP poderia ser acionada via
aplicativo interativo, a partir da exploração dos canais adjacentes previstos pela multiprogramação, uma
das propriedades técnico-expressivas do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Assim, os fluxos
alternativos (como o com o intérprete de Libras) poderiam ser ativados por controle remoto quando o
telespectador julgasse necessário, facultando – inclusive – o redimensionamento da imagem e a
manipulação da janela, como versa a citação de Sampaio (2017).

9

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

que inviabiliza a compreensão total do surdo. Mas, de maneira geral, a explicação para a
falta de investimento na implementação do serviço pelas emissoras, apoia-se ao fato de
que, para produção em conformidade com a norma pré-estabelecida, há custos
significativos com tecnologias, profissionais, iluminação e ambiente, bem como tem
que haver uma preocupação com a própria necessidade de se repensar formas e
formatos na televisão brasileira.

4. Repórter Visual e a experiência de acessibilidade na televisão

O “Repórter Visual” é um programa jornalístico produzido e exibido pela TV
Brasil, uma emissora pública gerenciada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
O produto é desenvolvido para a comunidade de surdos e tem como foco a tradução de
notícias a partir da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além de abordar temas de
inclusão e acessibilidade, o programa traz notícias de diferentes editorias, que abordam
assuntos do Brasil e do mundo.
A primeira edição foi a ar no ano de 1988, ainda com o nome de “Jornal Visual”.
Ao longo dos anos, o programa teve alguns intervalos em que não foi exibido e perdeu o
prefixo “jornal”. Desde o dia 19 de fevereiro de 2018, passou a ser chamado de
“Repórter Visual”13. Atualmente, vai ao ar de segunda a sexta, nove e quinze da manhã,
com reprises meia noite (horário de Brasília) e tem duração média de doze minutos.
Produzido nos estúdios da emissora na cidade do Rio de Janeiro, o programa é
veiculado em rede para as filiais em São Paulo, Brasília e São Luís, assim como para as
emissoras afiliadas, que retransmitem o sinal da TV Brasil para diferentes Estados. A
maioria do conteúdo é uma reprodução de reportagens de outros programas da emissora,
que são complementadas com outras produções inéditas, normalmente atreladas ao tema

13

A descrição do produto disponibilizada na internet (TV BRASIL, 2018) indica diferente nomenclaturas
para o tipo de produto: programa jornalístico, noticiário, revista eletrônica.
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da acessibilidade. É desta maneira, o programa do gênero com maior alcance pelo
serviço de radiodifusão14 no país.
Diferentemente de muitas das iniciativas audiovisuais inclusivas, o “Repórter
Visual” não é desenvolvido tendo como parâmetro o Closed Caption (legenda) ou com
um quadro de intérprete no canto da tela. Os próprios apresentadores se comunicam a
partir da Libras e são acompanhados por uma narração de um locutor oculto ou
apresentador ouvinte. Percebe-se, portanto, uma inversão de prioridades, tendo a Libras
como primeiro idioma, mas sem que isso represente uma exclusão de um público
também ouvinte. Essa estratégia de acessibilidade comunicativa mantém alguns
elementos básicos de um produto jornalístico audiovisual, com a adaptação e a inserção
de alguns recursos direcionados aos surdos. Para observar o objeto em questão, optou-se
por dois recortes temporais para a análise descritiva, uma edição em no ano de 2015 e
outra em 2018, para evidenciar diferentes formas da adoção do recurso. Nesses dois
períodos, o programa teve o mesmo tempo médio de duração, de doze minutos.

4.1. Apresentadores e intérpretes
Na edição de 08/07/2015, o telejornal, identificado apenas como “Visual”, era
apresentado por três pessoas, sendo um apresentador ouvinte e dois intérpretes
tradutores, que intercalavam entre a Libras e a fala durante a interação entre o trio. O
estúdio não tinha bancada; apenas um telão com a projeção da logomarca do programa,
ao fundo dos apresentadores. A organização do estúdio e a postura dos apresentadores
estabelecem relação identitária direta com outros produtos jornalísticos, em especial
aqueles no formato de revista eletrônica. A abertura do programa era breve, dispensando
a escalada (elemento comum aos programas jornalísticos, que apresenta as principais
informações da edição), com um convite para o telespectador acessar a página do Visual
na rede social Facebook (Figura 2).

Já existem no país outras iniciativas semelhantes, mas com diferentes dimensões. É o caso do “Jornal
Visual Minas”, produzido pela Rede Minas. Na internet (http://tvines.ines.gov.br), a TV INES (Instituto
Nacional de Educação dos Surdos) desenvolve, desde 2002, conteúdo audiovisual para surdos nesse
mesmo padrão.
14
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Figura 2 - Sequência de abertura do Visual com três apresentadores.
Fonte: Reprodução TV Brasil 08/07/2015

Nessa sequência, o movimento de zoom in aproxima os apresentadores no
enquadramento da tela; uma técnica semelhante aos noticiários, que indica o início do
programa. Essa técnica estabelece uma “função narrativa visual, muitas vezes
compartilhada pelo receptor da imagem por meio da emoção experimentada”
(COUTINHO, 2014, p. 343).
Dividindo o mesmo espaço do cenário e reversando-se na apresentação/tradução
das notícias, todos os enunciadores são colocados em destaque na disposição visual do
programa, diferenciando-se do que recomenda a legislação em vigor, que prevê a janela
de libras no canto inferior da tela. Com relação ao vestuário, não há estampas ou listras,
mas uma das diferenças pode ser percebida no fato de que as roupas não são
monocromáticas. A explicação, em partes, está atrelada ao enquadramento do tradutor
no vídeo, que passa a ter o corpo inteiro visualizado.
A estética semelhante a outras produções jornalística pode ser percebida na
exibição das reportagens. Normalmente reexibidas de telejornais da TV Brasil, as
reportagens dividem a tela com o intérprete tradutor, com proporcionalidade incomum
às atuais produções audiovisuais acessíveis (Figura 3).

Figura 3 - Reportagem do Visual traduzida em Libras, com intérprete tradutor dividindo a tela
com as imagens.
Fonte: Reprodução TV Brasil 08/07/2015
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O conteúdo é o mesmo de um telejornal, mas com um alinhamento diferenciado
para atender à demanda inclusiva. Nesta edição em questão, todas as reportagens foram
traduzidas pelo intérprete Jhonatas Narciso. Nas “cabeças”15, percebe-se mais uma
diferença. Os textos de apresentação das reportagens são sempre divididos entre dois
dos três apresentadores, que não são enquadrados em primeiro plano 16. Diante da
necessidade de valorizar as expressões e os gestos do tradutor, necessariamente
acompanhado de um outro apresentador “falante”, os enquadramentos tendem a ser
mais amplos nessa produção (Figura 4).

Figura 4 - Sequência com duas cabeças do Visual.
Fonte: Reprodução TV Brasil 08/07/2015

4.2. Apresentadores intérpretes

Em edição mais recente, de 09/07/2018, o telejornal apresentou uma nova
organização. O estúdio manteve a mesma disposição, incluindo a bancada, passando a
contar apenas com dois apresentadores. A identidade visual também foi reformulada,
assim como a nomenclatura da produção, que passou a ser “Repórter Visual”. A
mudança no nome, realizada em fevereiro de 2018, alinha-se com o prefixo de outros
produtos jornalísticos da TV Brasil, como o caso do telejornal “Repórter Brasil”. Desta
maneira, denota-se a intencionalidade de caracterizar o produto como um noticiário
audiovisual para surdos.

15
16

Termo que indica o texto lido pelo apresentador na abertura da matéria (PATERNOSTRO, 2006).
Para Gutmann (2012, p. 75), esse enquadramento indica uma “proximidade em relação à audiência”.
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Nessa edição, o telejornal foi conduzido por dois tradutores intérpretes, que já
participavam da produção em 2015. Jhonatas Narciso e Claudia Jacob passam a ser os
responsáveis pela tradução de todo o conteúdo (Figura 5). Com isso, o noticiário deixa
de ter um apresentador falante, passando a tradução a ser acompanhada por uma
narração sonora para atender também ao público ouvinte.

Figura 5 - Abertura do Repórter Visual.
Fonte: Reprodução TV Brasil 09/07/2018

A estrutura textual da abertura é idêntica a apresentada na edição analisada em
2015, identificando o programa e convidando o telespectador para a página na rede
social Facebook. Mantendo o mesmo tempo médio de duração, o telejornal continua
sem escalada.
Após a vinheta, os apresentadores seguem com as informações, sempre
acompanhadas pela narração, diferenciando vozes femininas e masculinas de acordo o
tradutor. Diferentemente da outra edição observada, esta não apresenta diferenças nos
enquadramentos dos apresentadores tradutores. É o mesmo na abertura, cabeça e
encerramento: plano americano17. Mantém-se idêntica apenas a disposição da imagem
na exibição de reportagens, quando a tela passa a ser dividida em duas partes
proporcionais: de um lado o tradutor e do outro a matéria. Assim, amplia-se o campo de
visão para a interpretação da notícia, diferentemente do que ocorre em outras produções,
como por exemplo, na transmissão da Paraolimpíadas pela mesma emissora, que o
tradutor intérprete era visualizada no quadro, localizado no canto inferior direito da tela
(Figuras 6).

Para Gutmann (2012, p. 75), o Plano Americano representa um “distanciamento e formalidade entre as
partes do diálogo de modo a demarcar autoridade do apresentador em relação ao enunciado.”
17
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Figura 6 - Intérprete no quadro no canto da tela.
Fonte: Reprodução TV Brasil 05/02/2018.

Dada a diferença de linguagem, os tempos da locução e da tradução são
diferentes. Como se trata de um produto gravado, a edição mantém a coesão das
narrativas, evitando que a transição de temas não seja acompanhada simultaneamente
pela interpretação. Por isso, algumas pausas na narração ou no fim da exibição da
reportagem se mostram necessárias para a construção do programa (Figura 7).

Figura 7 - Sequência mostra tradução da reportagem e o momento em que último take é para
conclusão da tradução do conteúdo em Libras.
Fonte: Reprodução TV Brasil 09/07/2018

No encerramento, os apresentadores convidam o público para participar da
produção do programa por meio de aplicativo Whatsapp, o que sinaliza uma pretensão
de estimular, de certo modo, um debate com essa audiência que, via de regra, não é tão
inserida pela programação da TV aberta convencional. Mostra um certo interesse em
dar voz a pautas da comunidade surda. Por fim, a rigor, não há variações em termos
textuais, tanto na abertura como na finalização do programa.

5. Considerações finais
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As iniciativas de produções jornalísticas audiovisuais com recursos assistivos
para deficientes auditivos ainda são pontuais no Brasil. Se por um lado a legislação do
país, que ainda não garante que as emissoras adequem ou desenvolvam produções
inclusivas, por outro, o desconhecimento dos profissionais, sobre a importância ou
mesmo as técnicas. O assunto não é novo, embora seja pouco pautado nas discussões
acadêmicas, especialmente aquelas que sejam propositivas e tenham abrangência
nacional.
A iniciativa do Repórter Visual oferece uma possibilidade para a ampliação do
desenvolvimento de produções audiovisuais inclusivas. Nessa experiência jornalística,
percebe-se uma mudança de concepção na formatação do programa, proposto não
apenas para um público surdo, mas também ouvinte. As diferenças encontradas e
descritas em diferentes temporalidades parecem indicar novos encaminhamentos da
produção, demarcando mais incisivamente o público-alvo. O fato é que essas
constatações demandam novos estudos, combinando a visão de pesquisadores ouvintes
com a de telespectadores surdos, ou seja, um estudo de recepção que possa dar conta de
uma análise qualitativa mais ampla sobre a eficiência das estratégias adotadas pelo
programa. O conhecimento mais aprofundado sobre os modos produção desses
conteúdos poderão complementar futuras considerações sobre a viabilidade técnica.
Para além das novas demandas suscitas pelo estudo, é possível constatar o fato
de que colocar na bancada o apresentador, que é também o tradutor intérprete,
desmistifica a ideia de um produto precisa ser voltado especificamente para os surdos. O
telejornal é para todos e as configurações podem ser diferentes, com comprometer a
credibilidade. As adaptações são possíveis e necessárias. A experiência do Repórter
Visual traz questões que podem ser aprimoradas para a prática jornalística.
Os primeiros e tardios passos foram dados. E enquanto o mercado se mantém na
omissão, a margem da legislação ineficiente, a academia precisa observar mais
atentamente para essa demanda, refletindo sobre a atuais práticas e perspectivas
inclusivas para o audiovisual no país.
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