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RESUMO 
 
A proposta deste artigo é analisar um meio de comunicação acessível aos cegos. Assim, o 
jornal em áudio, que foi produzido na Unisc, é pioneiro no estado, nasce da necessidade de 
informar aqueles que não podem ler. De tal modo, este meio de comunicação promove a 
cidadania e permite a inclusão na comunicação social; uma vez que o Decreto 5296, de 2 de 
dezembro de 2004, Capítulo IV fica reservado a pessoa com qualquer tipo de deficiência o 
direito a informação e a comunicação.  
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O presente trabalho surgiu da necessidade de adaptar um jornal impresso para um 

meio acessível a um acadêmico cego. Em agosto de 2011 o curso de Ciências Contábeis da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) publicou a primeira edição impressa do 

informativo Ábaco4, com notícias direcionadas aos seus alunos. Porém, como naquele 

semestre havia ingressado um aluno cego, pensamos fazer um jornal em braile. Entretanto, 

o aluno estava em fase de adaptação à cegueira, e ainda não sabia usar este sistema de 

leitura com o tato. Foi então que pensamos em fazer um jornal em áudio. O projeto 

pioneiro na instituição contou com o apoio do Núcleo de Apoio Acadêmico e do Curso de 

Comunicação Social da instituição. No período da elaboração do roteiro do jornal em áudio 

nos deparamos com diversas barreiras: como a falta de bibliografias referentes à área e a 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania, no XXXV Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação.  
 
2 Acadêmica do 6º semestre do Curso de Comunicação Social – habilitação Jornalismo da Unisc, e-mail: 
daiacarpes@hotmail.com. 
 
3 Orientadora do trabalho. Professora doutora do Curso de Comunicação Social da Unisc, e-mail: anam@viavale.com.br. 
 
4 Jornal semestral, voltado para os alunos do curso de Ciências Contábeis, da Unisc. O periódico conta com matérias 
relacionada aos acadêmicos desta graduação e notícias sobre o mercado de trabalho deste profissional. 
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inexistência de um jornal em áudio, para que pudéssemos nos espelhar. Então, as bases para 

a sua construção foram os livros em áudio (gravação dos conteúdos de um livro lidos em 

voz alta) e a audiodescrição na televisão.  

Nas pesquisas realizadas para a construção do jornal em áudio questionamos sobre 

como as 24,6 milhões de pessoas, ou 14,5% da população total brasileira apresentam algum 

tipo de incapacidade ou deficiência: dificuldade de enxergar, ouvir, locomover-se ou 

alguma deficiência física ou metal (dados do Censo 2000) são informadas? Há inclusão 

social na comunicação? E qual o papel da comunicação social no quesito acessibilidade?  

Atualmente há muitas discussões e análises sobre a acessibilidade, seja no âmbito da 

educação, da arquitetura ou dos meios de locomoção. Porém, quando o tema é 

acessibilidade na comunicação, há poucos estudos. Este trabalho articula um novo 

pensamento acadêmico e profissional, voltado à interdisciplinaridade entre comunicação, 

educação e tecnologias. Este projeto é um estudo exploratório, que foi utilizado para 

realizar uma análise preliminar sobre o jornal em áudio, e num âmbito maior sobre a 

acessibilidade na comunicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Levando em consideração que é um tema novo, e que está em fase de discussão, ainda 

faltam referências bibliográficas e práticas sobre como se faz um jornal em áudio. Como 

comunicadores entendemos que nosso dever é levar a informação a todos, independente se 

nesse processo o receptor da mensagem possua algum tipo de deficiência, e que para isso, 

precise criar novas ferramentas de comunicação. A partir daí, o jornal em áudio se encaixa 

como uma nova forma de levar a informação aos cegos, narrando todos os elementos 

contidos no meio impresso.  

Com auxílio do funcionário cego, do Núcleo de Apoio Acadêmico da Unisc (NAAC), 

Cristian Sehnem, e o técnico do Laboratório de Rádio da Unisc, Jordan Junges, preparamos 

o material para que o ouvinte do jornal falado possa conversar com o leitor do jornal 

impresso, tendo ciência da página e da faixa de cada texto lido e das descrições das fotos 

publicadas no periódico impresso. Conforme citado anteriormente, não encontramos 

bibliografias relacionadas ao jornal em áudio, e num âmbito maior, sobre a acessibilidade 

na comunicação. Então, procuramos pesquisar os conceitos de acessibilidade, inclusão 

social e como a comunicação pode contribuir para informar aqueles que possuem algum 
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tipo de deficiência. Assim, este artigo tem por objetivo levar as pessoas a refletirem e 

construírem um saber sobre a acessibilidade na comunicação.  

O nosso objetivo foi adaptar o texto do jornal impresso Ábaco para o jornal em áudio 

para cegos. Para realizar esta transcrição, analisamos inicialmente alguns exemplos de 

audiodescrição na televisão e os livros em áudio, já que não encontramos modelos de 

jornais em áudio. Na primeira narração, já identificamos um pequeno transtorno: pois a 

reportagem para a rádio apresenta frase curtas, ao contrário do texto em jornal impresso, o 

que resultou em uma falta de fôlego do narrador ao final de cada frase. Mesmo assim, 

lemos todas as matérias impressas, descrevemos as ilustrações, a charge e as fotos. Para 

realizar este trabalho, também utilizamos algumas características do radiojornalismo, como 

a entonação e altura da voz, a dicção e a interpretação dos textos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A acessibilidade na comunicação e na web, inclusão social e digital, audiodescrição e 

livros em áudio são conceitos importantes para entender a elaboração de um jornal em 

áudio?  

 

O que é acessibilidade? 

 

Nos últimos anos percebemos uma atenção maior em torno da questão da 

acessibilidade, são leis, decretos que giram em torno deste tema. Acessibilidade é o termo 

usado para indicar a possibilidade de qualquer pessoa usufruir de todos os benefícios da 

vida em sociedade, entre eles o uso da internet. É o acesso a produtos, serviços e 

informações de forma irrestrita.  

 

Quando pensamos no termo acessibilidade, logo pensamos nas obras e serviços de 
adequação do espaço urbano e dos edifícios. Porém, acessibilidade não significa 
apenas permitir que as pessoas com deficiência possam se locomover pelos 
espaços. Pensar em acessibilidade é garantir a inclusão de todos em qualquer 
ambiente, atividade ou uso de recurso. (SCHIRMER, 2008, p. 4).  

 

O Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, Art. 8º, define acessibilidade como: 

 

Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
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transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

O mesmo artigo descreve quais são as barreiras da acessibilidade: qualquer entrave ou 

obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com 

segurança e a possibilidade e as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação.  

A acessibilidade é um direito garantido por lei em nosso país, onde além do Decreto 

5.296, existem outras leis que tratam do tema como a 10.046, de 8 de novembro de 2000, 

que dá prioridade de atendimento às pessoas que necessitam de acesso específicos, e a 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade entre a população. A acessibilidade também é um dos oito 

Princípios Gerais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), da 

qual o Brasil é um dos signatários. 

 

Acessibilidade na comunicação 

 

Um exemplo comum que ilustra uma situação onde há barreira na comunicação e na 

informação é quando chega à escola um aluno com paralisia cerebral que, em função da 

alteração do seu tônus muscular, têm prejudicadas as suas funções fono-articulatórias e, 

consequentemente, a dificuldade para articular a fala. O prejuízo na comunicação traz 

muitas dificuldades para esse estudante, em que muitas vezes determinam o seu futuro. Esse 

aluno tem dificuldades para se comunicar com seus professores e colegas, dificuldades que 

o impedem de ter acesso ao material pedagógico e escolar. Dificuldades para a avaliação da 

sua cognição e, frequentemente, esses alunos com deficiência física são percebidos, 

erroneamente, como deficientes mentais. Nesse caso, fica claro que precisamos pensar em 

acessibilidade comunicativa, ou seja, em como ele irá expressar seus desejos, 

questionamentos, entendimentos e sentimentos. (SCHIRMER, 2008, p. 5). 

Segundo a Escola de Gente5, a relação entre acessibilidade na comunicação e 

democracia participativa é clara. Quando uma pessoa é impedida de exercer o direito de se 

comunicar, fica em desvantagem para tomar parte em processos decisórios que lhe 

                                                 
5 Escola de Gente vem se aliando a diversas organizações sociais, oferecendo sua abordagem sistêmica de inclusão e 
diversidade em prol dos grupos populacionais para os quais, e com os quais, esses(as) parceiros(as) trabalham. 
Adicionalmente, tem encontrado explícito interesse em reverter lógicas geradoras de exclusão entre outros agentes de 
mudança, como os(as) parceiros(as) do governo, da cooperação internacional e do empresariado. Referência: 
ENCONTRO DA MÍDIA LEGAL. Encontro da Mídia Legal. Rio de Janeiro: WVA, 2005. 
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interessam direta ou indiretamente. Como resultado, fica comprometida a liberdade de 

expressão e, consequentemente, o processo democrático, que se alimenta do direito à 

participação. Um exemplo interessante disso é o de uma pessoa surda que se utiliza da 

Língua de sinais brasileira (Libras) e vai para um evento público, como um comício, ou 

coletivo, como uma reunião de condomínio, sem que os organizadores tenham 

providenciado intérprete de Libras, prejudicando e até inviabilizando, assim, o 

acompanhamento das falas e a manifestação de sua opinião.  

Tais instrumentos legais ampliaram significativamente o conceito de acessibilidade à 

comunicação, tanto trazendo às pessoas surdas a legenda, em close caption (CC), e janela 

com língua de sinais, quanto trazendo às pessoas cegas a audiodescrição, em canal 

secundário de áudio (canal sap). Não se omitindo quanto às barreiras comunicacionais em 

outras instâncias, determinaram que esse acesso deve se dar também em eventos 

educacionais/acadêmicos, em conferências, congressos, seminários etc., onde quer que 

imagens sejam exibidas e pessoas com deficiência visual delas necessitem conhecer, para o 

lazer, educação ou outra razão. (LIMA, LIMA e GEUDES, 2008. p. 11). 

 

Ora, o direito à saúde é direito de todas as pessoas, sejam elas sem deficiência ou 
com essa adjetivação. Não propiciar, portanto, igualdade de acesso à informação 
para as pessoas com deficiência visual é discriminá-las por razão de deficiência, 
uma vez que não é a cegueira que as impede de receber a informação, mas o 
obstáculo ocasionado pela falta da audiodescrição, a qual é, em última instância, 
uma alternativa comunicacional para os eventos visuais (LIMA, LIMA e 
GUEDES, 2008). 

 

Um comentário publicado pela Escola de Gente afirma que nos últimos anos, é 

notório o aumento de espaço em jornais, sites, revistas, canais de televisão e de rádio para 

noticiar fatos sobre deficiência, violência doméstica, abuso sexual, prostituição infantil, 

orientação homossexual, entre outros. Com isso, a visibilidade do assunto aumenta, para 

tranquilidade dos profissionais da mídia e da sociedade, é sentimento do “dever cumprido”. 

Entretanto, nem sempre a visibilidade é sinal de combate à discriminação. E nem uma 

efetiva realização desta prática: fazer o material impresso em algo acessível para todos. 

Neste contexto, fazer o jornal em áudio é produzir uma ferramenta acessível, e acima de 

tudo é integrar aquele que não possui capacidade de ter acesso ao mesmo material que o 

restante das pessoas, logo combate a discriminação e contribui para a cidadania. 

 

Acessibilidade na Web  
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A acessibilidade na web normalmente aponta para um potencial de participação de 

milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Contudo, projetos acessíveis 

podem beneficiar usuários sem infraestrutura de comunicação ou em ambiente com 

características que não lhes são favoráveis. Cusin e Vidotti (2009), afirmam que quando se 

fala em acessibilidade na web, veem à tona dois temas não menos importantes: a inclusão 

informacional e a inclusão digital. A acessibilidade neste meio é um fator propulsor das 

inclusões informacional e digital na medida em que proporciona igualdade de acesso aos 

usuários, incluindo assim, os usuários com necessidades especiais. 

O jornal Ábaco só foi possível ser acessível, porque passamos do meio impresso para 

o áudio, e depois veiculamos no site da Universidade. De nada adiantaria se apenas 

publicássemos na internet o PDF do jornal, algo que não seria acessível aos cegos. 

Uma exigência do Decreto 5.296 torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sites 

eletrônicos de administração pública na rede mundial de computadores, garantindo a 

pessoas com necessidades especiais o pleno acesso aos conteúdos disponíveis. 

O Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) consiste em um 

conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos 

sites e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil 

implementação. O Portal Brasil foi construído seguindo os preceitos de acessibilidade 

instituídos para os sites públicos.  

Do ponto de vista do avanço e do impacto das tecnologias, a aplicação da 

acessibilidade digital visa uma melhora usabilidade:  

 

As possibilidades de tratamento e distribuição de informações digitais, pelo 
impacto das tecnologias em informação e avanços no campo da informática 
permitem a inclusão de diferentes tipos de usuários com ou sem necessidades 
especiais, em conformidade com suas potencialidades. Desta forma, a aplicação 
da acessibilidade digital visa uma melhor usabilidade das interfaces, além de 
atender às exigências legislativas, padrões e recomendações nacionais e 
internacionais que envolvem as condições de acesso e de uso adequados em 
ambientes informacionais. Isto se deve a evolução nas tecnologias de informação 
e comunicação, aos recursos audiovisuais e as tecnologias hipermídia que 
aceleraram a divulgação de conteúdos e outras modalidades de tratamento da 
informação (CUSIN & VIDOTTI, 2009, p. 17).  

 

Siqueira (2007), explica que uma web service é uma aplicação componentizada, que 

possui uma interface de comunicação aberta e que utiliza a internet como meio de 

comunicação e interação, facilitando sua integração com quaisquer outras aplicações. A 
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construção de processos com base em web services traz um novo e completamente diferente 

panorama em todos os aspectos do uso da tecnologia da informação. 

 

Do ponto de vista prático, esta transformação provoca completa reconfiguração 
na forma como as organizações vão operar e interagir – tudo o que se opera 
(sistemas de informações, automações, etc.) pode tornar-se um serviço, 
disponibilizado e acessado na web, em novas plataformas tecnológicas que 
tratarão um impacto ainda maior que o da internet em sua primeira geração, que 
está encerrando. (SIQUEIRA, 2007, p. 221). 

 

Com a internet encontramos uma forma de disponibilizar o jornal em áudio acessível 

a todos, portadores ou não de algum tipo de deficiência. Todas as faixas do projeto estão 

disponibilizadas no site do curso de Ciências Contábeis da Unisc: 

http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/graduacao/ciencias-contabeis/jornal-abaco.html. A 

partir de então, começamos a nos questionar sobre o papel fundamental que a internet 

possui para a acessibilidade na comunicação e a inclusão digital. 

 

 Inclusão digital 

 

Silveira e Cassino (2003) relatam que a luta pela inclusão digital pode ser uma luta 

pela globalização contra hegemônica se dela resultar a apropriação pelas comunidades e 

pelos grupos socialmente excluídos da tecnologia da informação. Entretanto, pode ser 

apenas mais um modo de estender o localismo globalizado de origem norte-americana, ou 

seja, pode acabar se resumindo a mais uma forma de utilizar um esforço público de 

sociedades pobres para consumir produtos dos países centrais ou ainda para reforçar o 

domínio oligopolista de grandes grupos transnacionais. 

 

Por isso, o aparente consenso sobre a necessidade de inclusão digital se desfaz 
quando discutimos o seu modelo e a finalidade daqueles esforços. A inclusão 
digital não pode ser apartada da inclusão autônoma dos grupos sociais 
pauperizados, ou seja, da defesa de processos que assegurem a construção de suas 
identidades no ciberespaço, da ampliação do multiculturalismo e da diversidade a 
partir da criação de conteúdos próprios da internet, e, pelo ato de cada vez mais 
assumir as novas tecnologias da informação e comunicação para ampliar sua 
cidadania (SILVEIRA e CASSINO, 2003, p.29). 

 

Conforme Silveira e Cassino (2003), outro ponto relevante quando se discute a 

inclusão digital está na definição de seu foco principal. Em geral, podemos observar três 

focos distintos no discurso e nas propostas de inclusão. O primeiro trabalha a inclusão 
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digital voltada à ampliação da cidadania, buscando o discurso do direito de interagir e do 

direito de se comunicar através das redes informacionais. O segundo focaliza o combate à 

exclusão digital como elemento voltado à inserção das camadas pauperizadas no mercado 

de trabalho na era da informação. Assim, o foco da inclusão tem o seu epicentro na 

profissionalização e na capacitação. O terceiro está voltado mais à educação. Reivindica a 

importância da formação sociocultural dos jovens na sua orientação diante do dilúvio 

informacional, no fomento de uma inteligência coletiva capaz de assegurar a inserção 

autônoma do país na sociedade informacional. 

Segundo os autores Silveira e Cassino (2003), os três focos não são conflitantes, na 

maioria das vezes são interligados em uma mesma fala. No início, os projetos de inclusão 

digital referiam-se mais ao foco da profissionalização. Atualmente, estão cada vez mais 

reclamando a ampliação da cidadania, e assim, começam a surgir com mais força os 

discursos voltados ao fomento da inteligência. É cada vez mais evidente a possibilidade de 

diferenciar as políticas de inclusão digital levando em consideração modelos distintos de 

acessibilidade. 

Entretanto, Siqueira (2007), conclui que são muitos os direcionamentos 

experimentais, fatores e impactos que o mundo digital tem produzido, neste ainda pouco 

menos de quinze anos de efetiva adoção da conectividade trazida pela internet. Daqui para o 

futuro, tudo dependerá do grau de prioridade que os próximos governos venham dar a cada 

setor, não apenas formulando políticas públicas adequadas, mas, principalmente, 

implementando projetos de longo prazo que aprofundem os processos de inclusão digital, 

de modernização e atualização de sua infraestrutura. 

Pensando em um âmbito maior sobre a inclusão digital, o Governo Federal criou, em 

2011, a Secretaria de Inclusão Digital (SID) do Ministério das Comunicações, responsável 

pela formulação, execução e articulação de políticas públicas relativas à inclusão 

digital. Seus departamentos são responsáveis pelo planejamento, coordenação, supervisão, 

orientação, elaboração e execução de ações de inclusão digital, assim como ações 

relacionadas à garantia dos meios físicos e redes digitais necessários à apropriação das 

tecnologias digitais da informação e comunicação pelas comunidades do país.  A secretaria 

é constituída pelos departamentos de Articulação e Formação e de Infraestrutura para 

Inclusão Digital, de acordo com o Decreto nº 7.462, de 19 de abril de 2011. 

Dentro deste conceito podemos analisar o jornal em áudio como um exercício de 

cidadania, pois foi elaborado sem estar relacionado a nenhuma disciplina, e com voluntários 
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que se mobilizaram para produzir um material diferenciado para atingir um pequeno grupo 

da sociedade. 

 

Audiodescrição 

 

Conforme Franco e Silva (2010) a audiodescrição (AD) consiste na transformação de 

imagens em palavras para que informações chave transmitidas visualmente não passem 

despercebidas e possam  também ser acessadas por pessoas cegas ou com baixa visão. O 

recurso, cujo objetivo é tornar os mais variados tipos de materiais audiovisuais (peças de 

teatro, filmes, programas de TV, espetáculos de dança, etc.) acessíveis a pessoas não 

videntes, conta com pouco mais de trinta anos de existência. Uma realidade em países da 

Europa e nos Estados Unidos, a AD vem paulatinamente ganhando maior visibilidade e 

projeção também em outros locais, à medida que o direito da pessoa com deficiência visual 

à informação e ao lazer é reconhecido e garantido. A prática de se descrever o mundo visual 

para pessoas não videntes é imemorial. No entanto, enquanto atividade técnica e 

profissional, a AD nasceu em meados da década de 70 nos Estados Unidos, a partir das 

ideias desenvolvidas por Gregory Frazier em sua dissertação de mestrado. Apesar de ter sua 

origem no contexto acadêmico, a AD logo adquiriu um caráter mais prático-técnico e 

utilitário. Não causa surpresa, portanto, o fato de que pesquisas sobre o tema só tenham 

começado a ser relatadas na década de 90, quase vinte anos após o seu surgimento. 

A audiodescrição já percorreu um longo caminho desde seu nascimento, cruzando 

países e levando a perspectiva de oferecer maior acesso à informação, à cultura e ao lazer 

daqueles que a necessitam: 

 

Apesar dessa trajetória promissora, é importante frisar que a AD não se encontra 
no mesmo estágio de desenvolvimento em todas as partes do mundo. Em países 
como o Brasil, por exemplo, o recurso ainda dá seus primeiros passos. É vital, 
portanto, que pesquisas na área sejam estimuladas e que o recurso ganhe maior 
visibilidade entre o público em geral, inclusive o vidente. Quanto mais pesquisas, 
mais publicações e mais cursos formais na área, maior será a consolidação do 
direito à acessibilidade audiovisual pelas pessoas com deficiência visual, direito 
esse materializado através da audiodescrição. (FRANCO e SILVA, 2010, p. 30). 

 

Segundo Lima et al. (2009) audiodescrição vem constituir-se numa ferramenta de 

acesso laboral tanto quanto para o lazer e para a educação. Se às pessoas videntes está 

garantido o acesso às informações visuais, estas devem, igualmente, serem disponibilizadas 

às pessoas com deficiência visual. De outra forma, essas pessoas estarão novamente sendo 
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discriminadas por razão de deficiência, já que nem mesmo o conceito de “adaptação 

razoável” pode servir de justificativa para a não oferta da audiodescrição. 

Após assistirmos alguns vídeos com audiodescrição, fizemos um exercício de fechar 

os olhos e escutar o que aquele material descritivo nos dizia. Assim, nos baseamos em 

como transpor o impresso para o áudio, sem perder elementos visuais que estavam no 

papel. 

 

JORNAL EM ÁUDIO: Adaptação ou Acessibilidade? 

 

Para montar o jornal em áudio, contamos com o auxílio dos acadêmicos de 

Jornalismo, Lucas Baumhardt, Daiana Stockey Carpes e Viviane Moura, do ator, Raul 

Granja, e da bióloga, Vanessa Winck, para a leitura dos textos. De tal modo, teríamos um 

narrador para cada assunto do jornal, com o intuito de não tornar o “áudio” cansativo para o 

ouvinte. O jornal em áudio foi dividido em faixas. Tivemos a preocupação de organizar 

cada página do jornal impresso em uma faixa e com uma trilha musical diferente e de 

acordo com o assunto que seria exposto. No início de cada áudio, o locutor descreve a faixa 

do áudio e a página do jornal impresso. Também utilizamos recursos com a alternância de 

locutores nos textos. Esses elementos foram fundamentais para que o ouvinte pudesse se 

situar em qual página estava sendo narrada. Assim, aquele que escutar suas faixas com as 

notícias poderá ter a sensação que está “lendo” o jornal. 

O jornal em áudio apresenta 23 faixas, com duração de uma hora de narração, cinco 

narradores se encarregaram de ler as notícias. Já o jornal impresso contou com oito páginas, 

um repórter, que também diagramou o periódico. Sua periodicidade é semestral. 

O jornal em áudio nasce com o propósito de torna-lo acessível. Partindo do 

pressuposto que o acadêmico cego não teria condições de ler o informativo impresso, o 

jornal em áudio propõe a acessibilidade na comunicação. Seguindo o que consta no Decreto 

5.296, de 2 de dezembro de 2004, Capítulo VI, fica reservado a pessoa com qualquer tipo 

de deficiência o direito a informação e a comunicação. Assim, o jornal em áudio é mais do 

que nunca um meio de informar aqueles que não podem ler. Segundo Lima et al. não 

proporcionar a igualdade de acesso à informação para pessoas com deficiência visual é 

discriminá-las. Então, a nova ferramenta, propõe a acessibilidade e a inclusão social, não 

discriminando, aquele que por algum motivo, não teria acesso ao material divulgado. A 

desigualdade, entretanto, não se caracteriza apenas na condição do acesso. O usuário, além 
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de ter contato com o computador e internet, precisa ter capacidade intelectual para 

compreender o mecanismo deste meio de comunicação. Só assim terá condições de 

aproveitar ao máximo as potencialidades oferecidas neste novo mundo comunicacional.  

Outro ponto que merece ser destacado é quanto à inclusão digital. De nada adiantaria 

produzirmos um material acessível aos cegos, se este não estaria disponível na rede, ou 

ainda se não tivesse um computador com acesso a internet. O jornal em áudio foi baseado 

nos conceitos da audiodescrição, um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento 

das pessoas com deficiência visual em eventos culturais, gravados ou ao vivo, por meio de 

informação sonora. Deste modo, “traduzimos” as imagens publicadas no impresso ao 

ouvinte do jornal em áudio. Assim, aquele que escutar suas faixas com as notícias poderá 

ter a sensação que está “lendo” o jornal, uma vez que escolhemos a trilha musical de fundo 

de acordo com o tema da notícia narrada, a leitura das páginas que se encontra determinado 

texto, bem como a descrição das imagens, conforme citado anteriormente. 

Como o texto foi elaborado para uma mídia impressa, tivemos dificuldades nas 

narrações para o jornal em áudio. Por conter frases longas, o locutor ficava sem fôlego ao 

fim de cada período. Na próxima edição teremos que adaptar o texto para um roteiro de 

rádio, com frases curtas e objetivas. Utilizando assim, referências da gramática radiofônica.  

Temos ainda que aprender muito sobre a acessibilidade na comunicação. Entretanto o 

jornal em áudio já pode ser considerado um meio de comunicação acessível e que sem 

dúvidas utiliza diversos conceitos da área do jornalismo para a sua elaboração. 

Atentar para esta nova fase da Comunicação é dever do profissional que atua na área. 

Trabalhar a igualdade no tocante à informação parece ser a esperança para aqueles que 

buscam fazer diferente. Segundo Stülp (2007), o jornal impresso, o rádio e a televisão, 

considerados meios tradicionais de comunicação, podem atingir milhares de pessoas uma só 

vez. A comunicação, estabelecida de poucos para muitos passa a ser subjugada pela 

internet. Essa dá poderes aos seus usuários que podem escrever mensagens de textos ao 

mesmo tempo em que transmitem imagens, sons e vídeos a milhares de outros. De acordo 

com Rheingold (1998, p. 12), citado por Stülp (2007), “a internet não é um meio-de-

produção-de-para-muitos, como o jornal, rádio ou a televisão. A rede de computadores é 

um meio-de-muitos-para-muitos”.  

Analisando a importância do acesso a comunicação, independente de quem esteja 

usufruindo, sendo ou não portador de alguma deficiência, percebemos que há uma lacuna 

quando falamos em acessibilidade na comunicação. 
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Vimos que há projetos na área da educação, de transportes e da arquitetura. Pouco se 

fala em acessibilidade na comunicação. E se falando em jornal em áudio, não encontramos 

exemplo desta ferramenta em nossa pesquisa. 

Após questionarmos sobre a acessibilidade na comunicação e estudarmos alguns 

conceitos, já citados anteriormente neste artigo, pesquisamos entidades e instituições que 

apoiam deficientes visuais; e, encaminhamos o link do jornal em áudio, com o intuito de 

divulgar o projeto e ter um retorno de como ficou o trabalho para que possamos aprimorar 

as próximas edições do jornal em áudio. 

 O site da USP Legal – Rede Saci (entidade que atua como facilitadora da 

comunicação e da difusão de informações sobre deficiência, visando a estimular a inclusão 

social e digital, a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania das pessoas com 

deficiência) publicou uma nota do projeto: 

 

Ciências Contábeis para cegos - Jornal Ábaco Aluna da Unisc faz projeto de 
comunicação acessível: 
A aluna de jornalismo Daiana Carpes, produziu um jornal impresso para o curso 
de Ciências Contábeis da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc/RS), que 
conta com versão em áudio, acessível a pessoas cegas.  
Link do áudio:  
http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/graduacao/ciencias-contabeis/jornal-
abaco.html. Daiana pede comentários dos leitores da Saci, para aprimoração do 
projeto. Envie um depoimento para daianacarpes@hotmail.com, com nome de 
quem escreveu, idade, profissão e a idade que perdeu a visão. 

 

A Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs) também aderiu ao nosso 

projeto e divulgou a mesma nota em seu blog. O Portal Deficientes em Ação – um canal 

direto com as pessoas portadoras de diferentes deficiência, modalidade reduzida, familiares 

e profissionais do setor, se propôs a encaminhar a nota de divulgação do jornal em áudio a 

seus associados.  

A comunicação é um direito de todos. E como comunicadores devemos preencher 

essa lacuna e difundir essa ideia. A Unisc com esse trabalho de alguma maneira inaugura a 

participação do jornalismo nesta área. Foi uma surpresa constatar como na prática poucos 

materiais são feitos na área da comunicação. 

Assim, o jornal em áudio está mais ligado à ideia de acessibilidade com cidadania, e 

não apenas como inclusão digital e projetos educacionais. Visto que estamos em um 

ambiente acadêmico, quando falamos em acesso a informação, este deve ser uma questão 
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relevante, permitindo que todos os estudantes conheçam e possam usufruir de qualquer tipo 

de comunicação proposta pela universidade. 

O resultado do trabalho foi emocionante, e ver o entusiasmo do acadêmico Henrique 

Kipper, cego desde os doze anos, ouvindo o jornal foi indescritível. O acadêmico relata 

sobre a nova ferramenta de informação, o jornal em áudio:  

 

“Eu como representante dos deficientes visuais, gostei muito do jornal em áudio, 
pois o jornal me leu todas as notícias, falando de cada detalhe com clareza. Assim 
me mantém informado sobre tudo que aconteceu. Na minha opinião gostaria que 
o projeto continuasse, pois assim, além de estar me informando estará me 
trazendo muitos benefícios. Eu como calouro do curso de Ciências Contábeis 
quero agradecer a todas as pessoas pela ajuda, e por terem facilitado a minha 
leitura”.  

 

Lendo e refletindo melhor observamos que inicialmente o que fizemos foi uma 

“adaptação” das técnicas impresso para o áudio. No entanto, esta “passagem” permitiu que 

uma pessoa pudesse “ler/ouvir”, e após ser publicado na internet, outras pessoas pudessem 

ter acesso a este material. Isto nos faz pensar que esta iniciativa solidária pode ser um 

trabalho de acessibilidade na comunicação. 

Com este estudo, encontramos alguns conceitos que se encaixam neste objetivo, 

porém, não encontramos exemplos práticos de como produzir. Até se sabe fazer estes 

materiais, mas não se faz, por quê?  
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