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Resumo 

O objetivo deste estudo é investigar a inovação no ensino de telejornalismo em 

universidades federais da região Nordeste do Brasil. A pesquisa inicial focou-se no 

estudo do conceito de inovação aplicado às produções laboratoriais acadêmicas em TV. 

No total, foram pesquisadas doze universidades em nove estados brasileiros. Para tanto, 

desenvolvemos uma pesquisa exploratória de análise dos produtos laboratoriais e 

entrevistamos um grupo fechado de professores universitários que lecionam a disciplina 

de telejornalismo em busca de elementos de inovação a partir dos estudos de 

Schumpeter (1934), Canavilhas e Satuf (2015) e Tourinho (2009). 
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Introdução  

 

Os conceitos de inovação são inúmeros. Muitos pesquisadores e estudiosos se 

debruçam sobre o tema para encontrar uma definição precisa e cabível a todas as áreas 

do conhecimento, mas as tentativas resultam em definições e conceitos particulares para 

cada área ou situação. Schumpeter (1934), em sua obra Theory of Economic 

Development, associa pela primeira vez a inovação ao desenvolvimento econômico, 

destacando a importância do sujeito inovador, identificando formalmente que a 

inovação está a mudar a economia para além do capital, do trabalho e das matérias-

primas. O autor reconhece a inovação como um fator de produção identificando cinco 

tipos de inovação: 1) introdução de um novo bem com que os consumidores ainda não 

estejam familiarizados ou de uma nova qualidade; 2) introdução de um novo método de 

produção que ainda não tenha sido testado pela experiência no ramo da indústria de 

transformação, e que, de modo algum, precisa ser baseado numa descoberta 

cientificamente nova; 3) abertura de um novo mercado que o ramo particular da 
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indústria de transformação do país em questão ainda não tenha adotado, quer esse 

mercado tenha existido antes ou não; 4) utilização de uma nova fonte de matérias-

primas ou de bens semiacabados, mais uma vez, independentemente do fato de essa 

fonte já existir ou de ter de ser criada; 5) estabelecimento de uma nova organização de 

qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio. A partir disso, 

conseguimos desenvolver categorias do objeto de análise da investigação: as inovações 

no ensino laboratorial do telejornalismo nas universidades federais do nordeste 

brasileiro.  

Já na área da Comunicação, podemos citar Tourinho (2009), que nos traz o 

conceito de inovação mais ligado aos processos produtivos da informação em 

consequência das novas tecnologias. Dessa forma, a inovação remete a um recurso que, 

combinado a outros recursos, ainda não foi praticado, aplicado. De modo geral, todos os 

autores reconhecem que inovação não é o mesmo que invenção, mas, sim, um processo 

de transformação e quebra de paradigmas já existentes e intrinsecamente ligados à 

cultura ou ao contexto social, político e econômico em determinado ambiente.  

 Neste artigo, apropriar-nos-emos da definição de inovação outorgada pelos 

pesquisadores João Canavilhas e Ivan Satuf (2015, p. 18) em Jornalismo para 

dispositivos móveis. Os autores definem a inovação como sendo  

 

[...] um processo que prevê atualizações sucessivas que possam 

assegurar o aperfeiçoamento crescente de um produto e dos modos de 

produção a eles associados, bem como o surgimento de novos 

procedimentos para conformar novos produtos, modos de distribuição, 

consumo e modelos de negócio. 
 

Para Palácios et al. (2015, p. 8), “a inovação parte de uma premissa de base 

histórica, que emerge dos debates em torno dos mecanismos indutores de inovações, diz 

respeito à dificuldade de se definir e quantificar o que seja inovação”. Levaremos em 

consideração também a colaboração de Elias Machado (2010, p. 67) ao definir inovação 

no jornalismo como sendo “toda a mudança nas técnicas, tecnologias, processos, 

linguagens, formato das equipes, dispositivos e aplicações, valores ou modelos de 

negócios destinados a dinamizar e potencializar a produção e consumo das informações 

jornalísticas”. 

 Machado (2010, p. 67) afirma, ainda, que “inovação no jornalismo é um 

fenômeno que se centra na busca de soluções conceituais ou tecnológicas capazes de, ao 
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mesmo tempo, maximizar a produção e atender às demandas sociais por informação de 

qualidade e instantaneidade, ao menor custo possível”. Tudo isso em consonância com o 

rigor das melhores condutas profissionais e de maneira acessível por todos os meios 

disponíveis. Diante disso, concluímos que a inovação no telejornalismo laboratorial, 

aplicada à formação em Jornalismo, não significa rupturas ou bruscas descontinuidades 

de padrões pré-estabelecidos, embora tais eventos possam ocorrer, e sim novas 

possibilidades de textos, som e imagem que inspirem melhor qualidade do produto final.  

Em alguns casos, a inovação pode apresentar-se sob a forma de sucessivas 

mudanças e upgrades que funcionam como experimentações de produtos e formas de se 

fazer televisão. Neste estudo, gostaríamos de seguir um determinado caminho: encarar 

as relações entre a inovação e a produção laboratorial das universidades, 

compreendendo essa articulação na composição e construção dos novos produtos 

laboratoriais jornalísticos. A universidade deve ser o laboratório aplicado, e não apenas 

repetir fórmulas encontradas no espaço profissional, pois as próprias corporações de 

mídia necessitam de novos fazeres advindos de experimentações. 

 

A relação empresa jornalística e universidade: perspectivas na inovação  

A realidade aproximativa entre empresas jornalísticas e universidades já existe 

internacionalmente, a exemplo do jornal inglês The Guardian, que criou o projeto 

Mobile Innovation Lab. O laboratório, gestado na filial americana do periódico, tem a 

finalidade de desenvolver novas abordagens às notícias produzidas para dispositivos 

móveis. Esse projeto tem financiamento da Fundação Knight (Universidade do Texas, 

EUA), que, segundo consta no seu site, apoia ideias transformadoras que promovam o 

jornalismo de qualidade e a inovação para o avanço da mídia, envolvendo as 

comunidades e fomentando as artes, ou seja, um trabalho colaborativo entre mídia e 

sociedade. O projeto está com plano de trabalho para duração de dois anos com 

financiamento de quase R$ 8 milhões (FIRMINO et al, 2016).  

Nesse sentido, segundo Firmino et al (2016), é necessário buscar compreender 

como os laboratórios em organizações jornalísticas nacionais e internacionais 

contribuem com o papel da inovação do jornalismo. Diante desse contexto de 

emergência, iniciativas para a fundamentação de produtos e novas linguagens devem ser 

propulsoras de narrativas com características inovadoras no jornalismo contemporâneo. 

Para Carlos Tourinho (2009, p. 37), “inovar também é superar a trava que prende à 
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rotina”. Alguns estudos que contemplam a inovação como tema mostram que não é 

preciso ser um gênio, muito menos ter nascido dotado de divina inspiração para inovar 

(TOURINHO, 2009, 2010; KOULOPOLOS, 2011; CANAVILLAS, 2015; JOHNSON, 

1980). Koulopolos (2011) afirma que é possível ensinar inovação à alguém através de 

regras básicas, as quais ele mesmo apresenta em sua obra, mas que tornar uma pessoa 

inovadora é tarefa impraticável. Para o autor, ser inovador é uma personalidade e inovar 

é uma ação. A diferença entre saber inovar e ser inovador é um dos motivos pelos quais 

o autor defende a criação de grupos de inovação onde cada membro desempenha uma 

função específica durante o processo de desenvolvimento da ideia.  

 

O ensino laboratorial de jornalismo como espaço de inovações  

Um laboratório, conceitualmente falando, define-se como um local que garante a 

oportunidade para inovação, experimentação, observação ou prática para cientistas, 

alquimistas ou jornalistas (BRASIL, 2012). Segundo questiona o professor Antônio 

Brasil (2012, p. 10), “se a principal e mais significativa característica ou promessa do 

meio televisivo é mostrar a realidade ao vivo, como ensinar jornalismo em televisão 

sem uma televisão?”. Em cenário de mudanças curriculares dos cursos de Jornalismo, 

um dos principais objetivos deveria ser a qualificação docente e de equipamentos para 

conhecer e avaliar o potencial das novas tecnologias, linguagens ou narrativas 

audiovisuais (BRASIL, 2012).  

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de Jornalismo tencionam o 

ambiente de formação para que se permita, em seus novos movimentos, maior 

amplitude, com práticas pedagógicas que reflitam os fins educativos que se pretende 

com a educação, relacionando-se, portanto, com o currículo, ou seja, com o tipo de 

profissional que se pretende construir. No eixo de prática laboratorial das novas DCN, 

mencionam-se os projetos editoriais, que devem ser elaborados, definidos e orientados a 

públicos reais, com publicação efetiva e periodicidade regular, tais como: jornal, revista 

e livro, jornal mural, radiojornal, telejornal, webjornal, agência de notícias, assessoria 

de imprensa, entre outros. Porém, para que essa produção realmente se concretize 

satisfatoriamente, é preciso que as instituições de ensino disponham de condições 

laboratoriais adequadas, com espaços e equipamentos de qualidade e em quantidade. Os 

conteúdos voltados às práticas laboratoriais são os que precisam ser constantemente 

revisitados com vistas à experimentação (ANTONIOLI, 2014). 
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 Os desafios da inovação nas universidades encontram-se justamente nessa 

articulação entre os fundamentos curriculares e o caráter pedagógico na ação docente, 

pois, segundo Libâneo (2000), é nesse ponto, quando a teoria une-se à prática, que o 

trabalho docente é produzido, sendo que o comprometimento do professor é 

fundamental, já que é nesse momento que a produção pedagógica acontece. Estar 

consciente dos objetivos educacionais irá refletir na postura do professor diante do 

objeto de conhecimento, na relação do mesmo com a prática pedagógica, de maneira a 

lembrar-lhe que o que define uma prática como pedagógica é o rumo que se dá às 

práticas educativas.  

A avaliação do problema de pesquisa, nesse contexto, remete-nos a decifrar, 

mais uma vez, que a inovação no ensino reflita a preocupação com as atividades 

laboratoriais: Em que medida a inovação tecnológica e não tecnológica no ensino do 

telejornalismo possibilita ao estudante compreender um universo tecnológico, digital e 

virtual que exige novas habilidades e criatividade do profissional da Comunicação? Para 

responder a essa e outras questões, investigamos, como objeto de análise, os telejornais 

laboratório da Universidade Federal do Cariri (UFCA), campus de Juazeiro do Norte, 

que disponibiliza e atualiza o material audiovisual produzido nas disciplinas de 

telejornalismo em canal no YouTube e site próprio. Alguns cursos de jornalismo 

inserem a sua produção audiovisual junto à programação da televisão universitária, não 

deixando claro se o material veiculado é acadêmico ou profissional.  

Das onze universidade públicas federais pesquisadas, a maioria possui televisão 

universitária, seja em canal aberto, web ou em ambos: Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) – webtv; Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – canal aberto e webtv; 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) – webtv; Universidade Federal do Ceará (UFC) –  

canal aberto e webtv; Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – canal 

aberto e webtv; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – webtv; 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) – webtv; Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) –canal aberto e webtv; e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – canal 

aberto e webtv. O campus de Imperatriz da UFMA transmite poucas produções 

laboratoriais na televisão universitária. Já o canal do YouTube do mesmo campus 

mantém atualizada as produções laboratoriais de telejornalismo. Na UFCA, não existe 

TV universitária, mas as disciplinas de telejornalismo produzem algumas matérias 

jornalísticas por meio de parceria com o Canal Futura e pelo site e canal do YouTube 
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das disciplinas de telejornalismo. Na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em 

Maceió, além de não possuir televisão universitária, o canal que se mantém no YouTube 

é desatualizado. Procuramos também compreender como as universidades estão 

exercendo o papel de protagonista nas inovações laboratoriais – mais especificamente, 

em televisão.  

 

A metodologia e os resultados preliminares 

A pesquisa teve início com o levantamento de dados sobre as universidades 

públicas federais do Nordeste que possuem curso de Jornalismo pelo site do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Como parte da 

metodologia de pesquisa, criou-se um mapa com todas as informações obtidas nos 

questionários enviados aos coordenadores de curso. Assim, como no ofício de 

cartógrafo, desenvolveu-se o material cartográfico com esses dados para compreensão 

das distâncias entre os cursos de Jornalismo. Isso facilitou uma visão mais científica da 

pesquisa, retratada em números e estatísticas. Para análise, utilizou-se o método 

comparativo para a diferenciação das particularidades de todas as instituições de ensino. 

A seguir, o mapa da região Nordeste do Brasil com a indicação da localização dos 

cursos de Jornalismo das universidades federais e o número de vagas de cada um deles.  

 
Figura 1: Mapa da região Nordeste com a indicação da localização dos cursos de Jornalismo das 

universidades federais brasileiras. Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

São oito cursos criados entre 1950 e 2000 (cinquenta anos) e três de 2000 em 

diante. A maioria foi fundada numa época de grande desenvolvimento dos meios de 

comunicação social no Brasil e da própria formação em Jornalismo. Em relação ao 

processo de interiorização dos cursos de Jornalismo, apenas três deles (UFMA – 
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Imperatriz, UFCA – Juazeiro do Norte e UFRB – Barreiras) estão fora das capitais e dos 

grandes centros urbanos e surgiram num momento de digitalização das redações 

jornalísticas. São cidades de porte médio (até 500 mil habitantes) e de 

representatividades nas suas regiões de abrangência. Dentro do processo de expansão 

dos cursos de Jornalismo no Brasil, entre 1990 e 2010, o número de cursos foi 

quintuplicado.  

Esse crescimento resultou de políticas para expandir a educação superior no 

País, caracterizadas pelo estímulo à atividade de entidades privadas, que atualmente 

oferecem 81% de todos os cursos na área e 90% das vagas. Na região Nordeste, nesse 

mesmo período, houve um crescimento de 50% de novos cursos. Em comparação com 

as outras regiões brasileiras, o Nordeste está quase empatado com a região Sul no que 

diz respeito ao crescimento de novos cursos de Jornalismo nas duas modalidades, 

públicos e privados, nos anos 2010. A interiorização das universidades contribui para 

uma distribuição mais abrangente dos graduados no território nacional. 

 

A produção laboratorial das universidades federais do Nordeste  

Para fins de uma compreensão da produção laboratorial, optamos por efetuar a 

análise das produções audiovisuais desenvolvidas nas instituições de ensino durante os 

primeiros semestres do ano de 2016 e 2017 a fim de verificarmos a relação entre 

docência, inovação e prática do telejornalismo, atentando para a reflexão crítica 

necessária ao ambiente acadêmico. Salientamos que, apesar de termos levantado dados 

numéricos, não é nossa pretensão comparar quantitativamente a produção laboratorial 

de cada um desses professores, mas apenas ter a noção das condições de produção 

laboratorial e do uso das mídias digitais, o que justifica também a escolha dos 

indicadores quanto ao formato das produções audiovisuais. A pesquisa aconteceu 

durante os dias 1º e 15 de junho de 2017. A observação foi feita por meio de pesquisa 

nos endereços eletrônicos dos telejornais laboratórios na internet. Das doze instituições 

analisadas, obtivemos os dados de oito docentes de telejornalismo.  

Observou-se o uso do YouTube para circulação das produções audiovisuais em 

laboratório, talvez pela facilidade de postagem e atualização de conteúdo proporcionada 

pelo site, mesmo que a atualização ocorra, em média, a cada três ou cinco meses devido 

à demanda das disciplinas. As redes sociais de compartilhamento de conteúdo podem 

alterar o modelo de produção e ter efeito nos formatos. Isso acontece com a tecnologia 
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digital e com a distribuição audiovisual, que facilita determinados procedimentos e 

formas de organizar a produção e difundi-la. O barateamento dos custos de produção, 

captação e finalização, bem como a possibilidade de se criar o próprio canal de exibição 

na web, popularizaram essa prática, inserindo novos realizadores e novas perspectivas 

(CANNITO, 2010). A seguir, categorizamos as produções audiovisuais universitárias 

aplicadas ao ensino do telejornalismo na região Nordeste.  

UF 

Formato da 

produção UF 

Formato da 

produção UF Formato da produção 

UFAL 

- Grande 

reportagem 

- Programa de 

entrevistas 

UFMA 

Imperatriz 

- Boletim 

- Telejornal 

-Programa de 

entrevistas 

- Grande 

reportagem 

- Programa 

especial 

- Documentários UFPI 

- Boletins 

- Grande reportagem 

- Programa de entrevistas 

- Programa de 

documentário  

UFBA 

- Boletim 

- Programa de 

entrevistas 

- Grande 

reportagem 

- Documentários 

UFMA  

São Luís 

- Boletim 

-Programa de 

entrevistas 

- Grande 

reportagem 

- Documentários UFRB 

- Boletins 

- Programa de entrevistas 

- Programa especial 

UFC 

- Boletim 

- Programa de 

entrevistas 

- Documentários UFPB 

- Boletim 

- Telejornal 

- Programa de 

entrevistas 

- Grande 

reportagem 

- Programa 

especial 

- Documentário UFRN 

- Boletins 

- Grande reportagem 

- Coluna de política 

- Programa de entrevistas 

UFCA 

- Boletim 

- Telejornal 

- Programa de 

entrevistas 

- Grande 

reportagem 

- Documentários  UFPE 

- Boletins 

- Programa de 

entrevistas 

- Programa de 

debates  UFS 

- Programa de entrevistas 

- Programa especial  

Quadro 1: Formatos das produções audiovisuais jornalísticas. Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

Os formatos das produções laboratoriais das universidades são contabilizados da 

seguinte maneira: programa de entrevista (12), boletim (10), grande reportagem (8), 

documentário (7), programa especial (4), telejornal (3) e coluna política (1). A maioria 

estabelece relações com as disciplinas de telejornalismo com formatos pertinentes ao 

universo online, assumindo assim uma mediação digital da relação professor-aluno no 
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contexto do ensino de jornalismo e se tornando uma ferramenta pedagógica para o 

ensino das competências necessárias a um novo perfil de jornalista de TV. 

 

A inovação dos telejornais laboratórios: estudo de caso na Universidade Federal do 

Cariri 

 De acordo com José Carlos Aronchi (2004), os gêneros de informação em 

televisão são classificados em quatro categorias: debate, documentário, entrevista e 

telejornal. O formato de telejornal congrega usualmente a entrevista, o debate e, em 

alguns casos, o documentário. A categoria do debate possui características específicas: 

número de entrevistados e entrevistadores. No vídeo, pode aparecer mais de um 

entrevistador, que atue como comentarista. É o número de pessoas que cria o debate, 

diferentemente da entrevista, que pode ser produzida com apenas um entrevistador e um 

entrevistado. No caso dos telejornais laboratórios da UFCA, tem-se a presença de 

debate, pois há dois apresentadores e, em média, dois entrevistados, além da 

participação ao vivo de um repórter na rua e da participação do público pela internet 

(plateia virtual).  

No gênero “entrevista”, ligado à produção dos programas jornalísticos das 

emissoras, procuram-se pessoas das mais diversas áreas para ficarem frente a frente com 

o apresentador – na maioria dos casos, um jornalista. A entrevista é um relato que 

privilegia um ou mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato direto 

com a coletividade. Os gêneros tendem a se complementar como um espaço para a 

reflexão de assuntos, a prestação de serviço e a informação jornalística. É visível a 

estratégia dos telejornais universitários nessa complementação/hibridização dos 

gêneros. A seguir, desenvolvemos uma metodologia de análise de categorias a fim de 

investigarmos os aspectos de inovação: 1) qualidade da imagem (resolução); 2) 

construção do texto; 3) estrutura da reportagem/entrevista (off, passagem e sonoras); e 

4) cenários (estúdio ou externas).  

A primeira categoria está vinculada à tecnologia digital, que tem influenciado 

em todas as etapas do sistema televisivo, seja nas técnicas de captação ou nas de 

distribuição, passando pela etapa de finalização e tratamento da imagem. Nesse aspecto, 

segundo Newton Cannito (2010, p. 136), “o digital permite uma manipulação muito 

maior”. A comparação com a tecnologia do cinema ajuda a entender a mudança que o 

digital promove. Uma imagem de cinema é composta por fotogramas. Já uma imagem 
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digital é composta de pixels, que, na verdade, são números. Para Lev Manovich (2001), 

uma definição possível para a obra audiovisual digital seria: uma função que, dada a 

horizontal, a vertical e o tempo de cada pixel, retorna com uma cor.   

O telejornal da UFCA disponibiliza, prioritariamente, em canal próprio no 

YouTube, a sua produção. Com isso, tanto a captação do material (câmeras filmadoras) 

quanto a sua transmissão é realizada em High-Definition (HD), ou seja, do início ao fim 

do processo, ocorre a inovação tecnológica da imagem. A qualidade da imagem 

(resolução), em termos comparativos do jornal Cariri TV, mostra que o jornal é gravado 

e exibido em HD – 1280 linhas de 1920 pixels por linha – e, portanto, a melhor imagem, 

com maior número de pontos ou pixels. Mas qual a vantagem desse tipo de definição?  

O principal benefício é que esse tipo de informação pode ser processado em 

computadores, o que o torna facilmente manipulável. Técnicas de processamento digital 

de sinais podem comprimir os dados (durante a codificação), detectar e remover erros, 

cifrar informação audiovisual com fins de tratamento de direitos autorais e processar 

imagens e sons. Após serem transformados em informação digital, os dados passam a 

ter representação universal. A possibilidade multiplica a quantidade de informação 

transmitida, permitindo que se envie uma imagem muito similar ao cinema (MONTEZ, 

2009).  

Em relação à inovação na construção do texto, verifica-se o uso de inovações 

(não tecnológicas) nos movimentos de câmeras (plongée, contre plongée e travelling) 

nas reportagens entre 1 a 2 minutos. Geralmente, o uso de inovações nos movimentos 

advindos do cinema acontecem nas reportagens especiais, com uma narrativa mais 

densa. A procura por movimentos diferentes dos usuais visa à intenção de inovar nos 

enquadramentos e movimentos de câmeras. Segundo Fernão Ramos (2012), que analisa 

a relação do espectador com a imagem-câmera nas diversas situações do cotidiano, a 

câmera não existe por si só. Há um sujeito concreto que está apertando o botão. No 

telejornalismo, trata-se do cinegrafista, parceiro diário do repórter. É ele quem mostra o 

acontecimento. Tão importante quanto a decisão do que dizer ou mostrar na reportagem 

é a forma com que serão mostradas as imagens audiovisuais, os tipos de 

enquadramentos, os movimentos de câmera, o tempo destinado para cada tomada na 

reportagem.  

Quanto à estrutura da reportagem/entrevista constituída, de modo geral, é 

formada por off, boletim e sonora, sendo livre a ordem de aparição desses elementos na 
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estrutura narrativa. A pesquisadora Cárlida Emerim (2010, p. 1) afirma que “uma 

reportagem não precisa necessariamente da aparição do repórter no boletim, assim, este 

só deve ser usado em situações específicas, ou seja, quando não existe outro modo de 

dar aquela informação”. O que verificamos são tentativas de se criar inovações na 

construção do texto: passagem + boletim ou passagem + off + sonoras + passagem. 

Contudo, é preciso identificar a notícia logo no início da reportagem e saber como ela 

será organizada. Para a jornalista Vera Iris Paternostro (1999), a imagem tem uma 

narrativa própria e, para transmitir a emoção de um momento, o silêncio, às vezes, vale 

mais. As inovações na construção da reportagem são válidas, mas necessita-se pensar no 

que está sendo transmitido enquanto notícia: o que está sendo dito não pode ser usado 

em off? Se a resposta for sim, o editor provavelmente cortará o boletim e o transformará 

em off. Se não, é porque o boletim é necessário e deve fazer parte da reportagem 

(EMERIM, 2010). 

Por último, analisamos os cenários de gravação do telejornal (estúdio ou 

externas). Verificou-se que as inovações mostraram-se com características estruturais 

híbridas (tecnológica e não tecnológica) em cenários externos, com entrevistas e 

apresentação do jornal fora do modelo padrão: apresentador + estúdio + bancada. Outro 

aspecto enumerado foi a acessibilidade com legendagem e audiodescrição adaptadas à 

pessoa com deficiência, como a reportagem exibida no primeiro semestre de 2016, na 

qual consta legendagem, técnica de inclusão da pessoa surda no universo informativo. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que 10% da 

população mundial tem algum tipo de deficiência. Desse total, 2% apresentam 

deficiência visual. No Brasil, o Censo 2010 evidenciou que 45 milhões de pessoas – 

23,9% da população – têm alguma deficiência, seja física, mental, auditiva ou visual. 

Um milhão de deficientes auditivos são crianças e jovens com até 19 anos. O censo 

também revelou que o maior número de deficientes auditivos está concentrado nas áreas 

urbanas. A seguir, pode-se observar um exemplo de reportagem adaptada à pessoa com 

deficiência (surdez):  
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Figura 2: Reportagem com acessibilidade à pessoa com deficiência auditiva.  

Fonte: <http://telejornalismo.ufca.edu.br>. 

 
Figura 3: Entrevista em Libras com intérprete no estúdio.  

Fonte: <http://telejornalismo.ufca.edu.br>. 

 

No telejornal Cariri TV, ao abordar o tema Língua Brasileiras de Sinais 

(LIBRAS), a produção do programa utilizou-se do recurso de um intérprete no estúdio, 

realizando a tradução simultânea do entrevistado surdo. Em termos de telejornalismo 

universitário, esse procedimento é um exemplo de inovação não tecnológica. É a 

criatividade usada a favor da inclusão de pessoas com deficiência na dinâmica narrativa 

do telejornal. Outro exemplo que encontramos foi a grande reportagem Lixo, do Cariri 

TV, exibida em julho de 2016. O apresentador assume uma postura de proximidade com 

o público ao retirar-se da “proteção limite” da bancada do estúdio fechado. 

Consideramos esse um exemplo de “inovação não tecnológica” do telejornal laboratório 

da UFCA, que busca uma inserção do apresentador no contexto da cidade representada 

pela reportagem.  
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Figura 2: Apresentação de programas jornalísticos em cenários externos.  

Fonte: <http://telejornalismo.ufca.edu.br>. 
 

Considerações Finais 

Este artigo buscou compreender o aprendizado do ensino da unidade curricular 

de telejornalismo no contexto das inovações tecnológicas e não tecnológicas. Quando 

verificada a realidade na Universidade Federal do Cariri, constatamos que existem 

algumas inovações que transparecem na produção laboratorial. Porém, em termos 

gerais, ainda se reproduz o jornalismo linear da televisão. Um caminho de inovação 

laboratorial ainda deve ser percorrido. Partimos do pressuposto de que as inovações nas 

universidades avançam gradualmente, mas o aluno ainda mostra-se limitado na sua 

liberdade criativa, necessária nos processos de produção de texto, som e imagem do 

ambiente profissional, constantemente alterados por consequência das inovações 

tecnológicas digitais.  

Os exemplos apresentados na UFCA podem ser facilmente adaptados a 

instituições com orçamentos mais modestos através de equipamentos mais simples, 

como câmeras fotográficas digitais, encontradas facilmente no mercado, ou webcams e 

microfones de qualidade e valor inferior. O importante é oportunizar a prática 

jornalística de maneira imersiva. Dessa forma, na prática com auxílio teórico, 

possivelmente teremos profissionais mais capacitados para exercerem funções no 

telejornalismo que o mercado de trabalho demanda o que aumentaria não só a qualidade 

das produções televisivas, como também a qualidade no ensino do jornalismo em 

televisão. 
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