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P
ara não permitir que a fal-

ta de informação seja um 

fator para o isolamento e a 

inacessibilidade da comunidade 

surda, a jornalista e pesquisadora 

Roberta Savedra Schiaffi no criou 

o projeto Surdonews: Montando o 

quebra-cabeças das Notícias para o 

Surdo. Trata-se de uma página no 

Facebook, com notícias constante-

mente atualizadas e apresentadas 

por surdos em Libras, e veiculadas 

por meio de vídeos. “Surdos não 

oralizados – aqueles que não falam 

e não utilizam próteses auditivas 

ou implantes –, por exemplo, por 

não utilizarem essas tecnologias, 

acabam por perder toda a notícia 

falada. Com isso, fi cam desinforma-

dos a respeito do que está aconte-

cendo a seu redor. O Surdonews foi 

criado como uma forma de reverter 

esse quadro”, explica Roberta. 

A iniciativa, que visa à inclusão 

científi ca dos surdos, faz parte do 

Projeto Surdos, coordenado por Vi-

vian Rumjanek, Cientista do Nosso 

Estado, da FAPERJ, e pesquisadora 

da área de Imunologia e Oncobio-

logia do Instituto de Bioquímica 

Comunicação sem barreiras
Projeto Surdonews, desenvolvido 
na UFRJ, garante acesso de surdos 
à informação e contribui para sua 
‘inclusão científica’

Médica Leopoldo de Meis (IBqM), 

da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ).

A ideia de criar o projeto surgiu 

quando Roberta ainda cursava o 

mestrado. Para isso, ela procurou 

traçar um diagnóstico do conhe-

cimento informal entre as pessoas 

com surdez. Ela entrevistou 50 

alunos surdos do Ensino Fun-

damental e viu que eles tinham 

muita difi culdade de ler, além de 

não captar a notícia falada. “Isso é 

muito grave, pois 90% do saber de 

um indivíduo vem do conhecimento 

informal, adquirido em feiras cien-

tífi cas, conversas, cinema, teatro, 

incluindo a mídia, por todas as suas 

possibilidades disseminadoras”, 

explica a pesquisadora. Por isso, 

durante o doutorado, ela pesquisou 

quais seriam as melhores formas 

de abordar as notícias para os sur-

dos e, assim, criou o Surdonews, 

que é periodicamente atualizado e 

divulgado.

Ela própria surda profunda, Roberta 

conta com a participação, em sua 

equipe, de três surdos sinalizan-

tes, que usam a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) como primeira 

língua: dois apresentadores e um 

editor, além de um profi ssional de 

tradução e interpretação, que faz a 

adaptação da linguagem escrita para 

Libras. De acordo com Roberta, a 

“tradução” da linguagem falada 

para a linguagem de sinais, também 

chamada de glosa, é um processo 

demorado e não tão simples como 

pode parecer. Por isso, há na equipe 

uma pessoa cuidando apenas dessa 

tarefa. “Prezamos pelo conteúdo 

científi co em nossas pautas. Con-

tudo, independentemente disso, 

nosso principal trabalho é, além de 
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informar e atualizar, fazer com que 

os textos não sejam empobrecidos 

no processo de ‘tradução’, e, sim, 

acessíveis”. 

Uma das pautas já apresentadas no 

Surdonews, que a pesquisadora faz 

questão de destacar, é a do festival 

de música Rock in Rio. Segundo 

Roberta, o assunto ganhou espe-

cial interesse justamente por se 

tratar de algo que, normalmente, 

não faz tão parte do universo das 

pessoas surdas. “O nosso objetivo 

é ampliar o conhecimento da co-

munidade surda, abordando todos 

os assuntos possíveis e, de prefe-

rência, que estejam em evidência”. 

A pesquisadora também prioriza 

pautas de cunho científi co, fazendo 

cobertura de feiras de ciências e de 

outros eventos referentes ao Projeto 

Surdos-UFRJ. 

O Surdonews vem angariando 

sucesso nas redes sociais, com a 

adesão de um crescente número de 

seguidores. “O retorno dos espec-

tadores tem sido muito frutífero. 

Recebemos sugestões, comentários, 

e vamos nos adaptando de acordo 

com as reações. Dessa forma, 

podemos ver que nosso intuito de 

agir como agente multiplicador de 

informações e conhecimento está 

dando certo”, fi naliza.

Além de coordenar o Surdonews, 

Roberta agora faz parte da equipe 

do jornal semanal Primeira Mão, 

que estreou no fi nal de outubro, 

sob a direção da jornalista Isabelle 

Gomes. O noticiário faz parte da TV 

INES – parceria do Instituto Nacio-

nal de Educação de Surdos (Ines) 

com a Associação de Comunicação 

Educativa Roquette Pinto (Acerp) 

–, uma webtv, bilíngue, que tem 

como objetivo atender e respeitar a 

heterogeneidade da população sur-

da em seus programas. Ela ressalta 

que toda e qualquer iniciativa que 

tenha o intuito de contextualizar e 

auxiliar o acesso ao conhecimento 

informal pela população surda é 

muito bem vinda e soma na inclusão 

de uma população que, por muitos 

anos, se viu à margem da sociedade. 

“Como jornalista surda, fi co muito 

feliz de poder estar dos dois lados: 

o da jornalista que estuda e pesquisa 

a mídia e trabalha com adaptações 

para surdos, assim como o lado do 

surdo, que é benefi ciado”, conclui.

Projeto: Surdonews – Montando o 
quebra-cabeças das Notícias para 
o Surdo/Surdos-UFRJ
Instituição: Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ)

Equipe do Surdonews durante gravação externa: canal de notícias para surdos faz 
sucesso nas redes sociais, com a adesão de um crescente número de seguidores
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A jornalista Roberta coordena o Surdonews 
e atua em produção da TV INES: pesquisa 

sobre mídia e adaptações para surdos
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