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RESUMO 

 

Cerca de 10 milhões de brasileiros (IBGE, 2010) possuem algum tipo de perda de audição e 

enfrentam, cotidianamente, barreiras para obter informações por fazerem parte de uma 

minoria linguística. Uma das dificuldades com as quais as pessoas surdas se deparam é o 

acesso à informação televisiva, uma vez que os recursos, como legendas, e o trabalho de 

intérpretes na TV não seriam suficientes para compreensão, pois grande parte dos surdos não 

tem proficiência em Português e, ainda que os intérpretes utilizem a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), há sempre uma tradução. Diante da problemática, destaca-se o primeiro canal 

de WEB TV no País protagonizado por surdos, com programação 100% bilíngue, ou seja, 

locução em Português, emprego da Libras e de legendas descritivas. A pesquisa apresentada 

buscou analisar a relevância da TV INES para a ampliação do acesso à informação e 

criticidade pelos surdos que assistem a sua programação.  Este estudo foi desenvolvido com 

referenciais da área da surdez, como Skliar (1998), Quadros (2006) e Sá (2010), e a partir de 

uma aproximação do conceito de conscientização em Freire (1979). Dados foram coletados no 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) por meio de visitas à TV INES, aplicação 

de questionários e realização de entrevistas em Libras com 12 adultos discentes, professores, 

técnicos administrativos e pesquisadores surdos, de várias faixas etárias e classes 

socioeconômicas. Também foi realizada análise de documentos do canal pertinentes à 

investigação. Ao final do percurso, considera-se que há indícios de que a TV INES 

disponibilizaria informação qualificada por ser produzida para e pelos surdos em primeiro 

plano da tela e, assim, “carregaria” consigo características relacionadas às identidades surdas 

e língua natural, além de formas próprias de estruturação e expressão da mensagem. Por esta 

razão, apesar de não ser a principal fonte de informação desses sujeitos, a TV INES 

contribuiria com o desenvolvimento crítico pelos surdos telespectadores. 

 

Palavras-chave: acessibilidade à informação; surdo; Língua Brasileira de Sinais (Libras); 

criticidade, TV INES. 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

 

About 10 million Brazilians (IBGE, 2010) have some type of hearing loss and face, on a daily 

basis, barriers to obtain information for being part of a linguistic minority. One of the 

difficulties that deaf people face is access to television information, since resources such as 

subtitles and the work of TV interpreters would not be sufficient for understanding, since 

most deaf people do not have a proficiency in Portuguese and although the interpreters use the 

Brazilian Sign Language (Pounds), there is always a translation. In view of the problematic, 

the first WEB TV channel in the country was played by Deaf people, with 100% bilingual 

programming, that is, Portuguese locution, using Libras and descriptive subtitles. The present 

research sought to analyze evidence of the relevance of TV INES for the expansion of access 

to information and criticism by the deaf who watch its programming. This study was 

developed with reference to the area of deafness, such as Skliar (1998), Quadros (2006) and 

Sá (2010), and from an approximation of the concept of conscientization in Freire (1979). 

Data were collected from the National Institute of Education of the Deaf (INES) through the 

application of questionnaires and interviews in Libras with 12 adult students, teachers, 

administrative technicians and deaf researchers of various age groups and socioeconomic 

classes. An analysis of the relevant research documents was also carried out. At the end of the 

course, TV INES is considered to provide qualified information because it is produced for and 

by the deaf people in the foreground of the screen, carrying features related to deaf identities 

and natural language, as well as specific forms of structuring and expression of the message. 

Although not the main source of information for these subjects, they point out that INES TV 

broadens the access to information and, because they are qualified, can cause the permanent 

critical development of viewers and compromise their actions. 

 

Keywords: accessibility to information; deaf; Brazilian Language of Signals (Libras); 
criticality, TV INES. 
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INTRODUÇÃO  

 

O último Censo de 2010 (IBGE, 2010) aponta que 23,9% da população apresenta 

algum tipo de deficiência – a auditiva afetaria, aproximadamente, 10 milhões de brasileiros.  

Quando se observam os dados do Censo dos anos 2000, verifica-se o crescimento de 1,71% 

de pessoas com algum tipo de perda de audição.  

Na contemporaneidade, o desenvolvimento de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) de base digital vem propiciando maior e mais rápida circulação de 

informações1 na sociedade. Entretanto, considerável parte da população, como a maioria dos 

surdos brasileiros, continua enfrentando barreiras para obtê-las, pois a Língua de Sinais (LS), 

predominante entre essa parcela, não costuma ser utilizada nos conteúdos transmitidos por 

essas tecnologias.  

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida no País pela Lei nº 

10.436/2002 (BRASIL, 2002), mas poucas são as fontes de informação que a empregam. 

Muitos surdos não dominam a Língua Portuguesa e, por isso, formam uma minoria linguística 

e dependem da tradução de intérpretes, o que restringe ainda mais a quantidade de fontes.  

Apesar do reconhecimento da Libras ser considerado uma conquista importante, 

historicamente os surdos vêm sofrendo com a falta de atenção às suas especificidades. Costa 

(2009, p. 25) relata que há cerca de 4.000 anos, no Egito, “a posição ocupada pelo surdo não 

seria a mesma de um humano”; por não falar a língua utilizada pelos ouvintes, acreditava-se 

que eles não tinham a capacidade de pensar e raciocinar. Na Idade Média, a surdez era 

assemelhada à loucura. O sujeito surdo era visto, até o século XV, como incapaz de se 

expressar oralmente, de se desenvolver intelectual e moralmente, de expressar sentimentos ou 

qualquer pensamento, logo não tinha acesso à educação, que só começou a partir do século 

XVI e ainda hoje não atende a todos.  

Acreditamos que o fato de utilizar outra língua diferente da maioria não é fator 

preponderante para impedir o desenvolvimento cognitivo dos surdos. O surdo, em uma 

sociedade ouvinte, seria como um estrangeiro que não fala a língua local e, nem por isso, seria 

menos capaz – ainda que este seja um exemplo grosseiro, sobretudo se tomarmos estudos que 

associam pensamento e linguagem.  

                                                           
1
 Neste trabalho, utilizaremos a palavra “informação” em referência à matéria-prima a ser transformada em 

conhecimento por meio da interpretação e compreensão de cada indivíduo (BARRETO, 1994). 
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A partir do século XVI, a oralização de pessoas surdas passa a ser estimulada para 

aceitação social desses sujeitos. Em alguns lugares, como a França, tornou-se proibida a 

comunicação gestual e/ou por sinais. Adeptos da corrente do Oralismo defendiam a ideia de 

que os sinais apartavam os surdos da sociedade, criando um grupo fechado entre eles – os 

surdos –, sem interagir com a sociedade. Os oralistas acreditavam que o surdo, após um bom 

trabalho de fonoaudiologia, se aproximaria mais do mundo ouvinte, conseguindo se 

comunicar. Também entenderia o que os ouvintes falavam e passariam a utilizar a Língua 

Portuguesa como primeira Língua – L1. Os que não obtinham sucesso nesse processo de 

oralização ficavam marginalizados (RAMOS, 2013).  

Estudos demonstram que a “Língua natural, espontânea, materna e nativa” para o 

surdo é a Língua de Sinais, pela qual a facilidade de aprender é clara (CAMPELLO, 2007, p. 

113). O aprendizado da Língua de Sinais por toda criança surda pode acontecer desde que ela 

participe das interações do dia a dia com surdos usuários da Língua de Sinais, como ocorre 

com qualquer outra criança no processo de aquisição de uma língua natural. Skliar (1998, p. 

27) entende por língua natural não aquela que se refere a certa “espontaneidade biológica”, 

mas sim como uma língua que “foi criada e é utilizada por uma comunidade específica de 

usuários, que se transmite de geração em geração, e que muda – tanto estrutural como 

funcionalmente – com o passar do tempo”, possuindo os surdos a potencialidade para 

aquisição da Língua de Sinais. Sá (2010, p. 132) considera que “qualquer língua pode ser 

considerada como natural, independente da modalidade que utilize”. 

O reconhecimento legal da Libras como Língua, em 2002, pode ser associado ao 

respeito aos direitos da pessoa surda. É uma conquista muito recente, e um processo de 

transição e adaptação da comunidade ouvinte, existindo, ainda, barreiras para os surdos 

quanto (i) à comunicação com a sociedade de um modo geral por meio da Libras; e (ii) um 

real acesso à informação, gerando uma grande dificuldade de inclusão educacional e social. 

A maioria desses sujeitos, com algum grau de perda auditiva, utiliza a Língua 

Brasileira de Sinais, mas poucas são as fontes de informação que a empregam. Muitos não 

dominam a Língua Portuguesa, tornando-se uma minoria linguística, e dependem da tradução 

de intérpretes, o que restringe ainda mais a quantidade de fontes. 

No País, os meios de comunicação e informação são voltados a um público de 

ouvintes, isto é, pessoas sem limitações auditivas, mas pouco se discute ainda, pelo menos de 

forma eficaz, a importância de incluir como público os surdos, por exemplo. As discussões 



14 

 

sobre inclusão geralmente são sobre os temas referentes a trabalho, formação profissional e 

educação em nível de ensino regular. Discute-se a qualificação e a empregabilidade para 

pessoas portadoras de necessidades especiais, enquanto questões sociais como a de 

acessibilidade à informação ficam em segundo plano. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define acessibilidade como 

a possibilidade e condição de alcance para utilização do meio físico, meios de comunicação, 

produtos e serviços, por pessoas com deficiência (ABNT, 2004). Diante dessa definição, para 

Santos e Santos (2016, p. 3) “um programa acessível é aquele que utiliza de recursos capazes 

de transmitir informação e entretenimento ao público com deficiência”. 

No caso da TV, de acordo com nosso trabalho, os recursos de legendas e de 

intérprete na “janelinha”, termo comumente usado para a Janela de Libras2, ofertados como 

minimizadores das dificuldades para acesso à informação não seriam totalmente suficientes e 

satisfatórios. A legenda é apresentada na Língua Portuguesa e a grande maioria dos surdos 

não domina essa Língua. O segundo recurso, que é a utilização da janelinha com intérprete de 

Libras, nem sempre permite uma boa visualização dos sinais devido ao plano menor em que é 

exibido, além de dificultar a visualização de toda a imagem com a informação, pois o surdo 

tem que se concentrar em olhar para o canto do vídeo com a imagem do intérprete, entre 

outras questões que serão problematizadas no Capítulo 2. 

A fim de superar essas limitações, foi criada em 24 de abril de 2013 uma WEB3 

TV bilíngue (Libras e Português), com surdo em primeiro plano transmitindo conteúdos em 

Libras, além de áudio e legenda em Português. A iniciativa motivou esta investigação sobre a 

importância da acessibilidade a informações variadas na formação permanente pelos surdos, 

como processo permanente de reflexão crítica sobre a realidade para transformá-la. 

 A TV INES é uma televisão pública, criada e financiada com recursos do 

governo federal, por intermédio do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 

instituição federal de ensino ligada ao Ministério da Educação. Segundo seus gestores (INES, 

2014), sua produção é elaborada e veiculada respeitando as especificidades dos surdos, com 

                                                           
2
 Janela de Libras é o espaço delimitado no vídeo onde as informações veiculadas na língua portuguesa são 

interpretadas através de Libras, de acordo com o item 3.17, p. 3, da Norma da ABNT NBR 15290, 2005, revista 
em 2016 (ABNT, 2005). 
3 WEB – palavra inglesa, redução de world wide WEB,  que significa rede mundial de computadores.  In: 
Dicionário Infopédia, 2003-2017. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/WEB>. Acesso em 19 ago 2017. 
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intuito de democratizar a informação e contribuir para a ampliação do conhecimento e da 

cidadania enquanto televisão de caráter educativo. 

O caráter educativo-cultural da programação da TV INES caracterizaria-a como 

uma TV Educativa de acordo com Fort (2010, p. 1164), que define televisão educativa como 

aquela destinada à transmissão de programas educativo-culturais visando “a educação básica e 

superior, a educação permanente e a educação para o trabalho”, e que, além de aulas, 

conferências, palestras e debates, transmite programas de caráter recreativo, informativo ou de 

divulgação esportiva, sem poder veicular propaganda. 

Segundo Canziani (2009, p. 115), a TV Educativa contrapõe-se à TV comercial 

quando se trata do objetivo maior desse meio de comunicação social: 

 

O estabelecimento de uma TV Educativa é um processo consciente e 
comprometido com a promoção da cidadania. Para que isso ocorra, faz-se 
necessário que se cumpra de modo autônomo e crítico um objetivo maior 
que pensa prioritariamente na valorização da cultura de um povo, 
independentemente de interesses comerciais ou políticos. 

 

 

Informações transmitidas por variados meios e tecnologias seriam portas de 

acesso a diferentes realidades, ingredientes fundamentais para o conhecimento do que se 

passa no mundo, com outras pessoas. Podem contribuir com o desenvolvimento, pelos 

sujeitos, de sua consciência crítica que, nessa perspectiva (FREIRE, 1979), está atrelada à 

ação transformadora de si mesmo, das realidades, em comunhão com os outros. No contexto 

de discussão deste trabalho, de escassez de fontes de informações em Libras, tem-se a 

premissa que, quanto maior o número de informações disponibilizadas nessa língua, maior a 

possibilidade de aprofundamento crítico pelos sujeitos que o almejam. 

Essa premissa levou-nos a questionar qual seria, pelo olhar dos surdos, a 

relevância da primeira WEB TV brasileira voltada para eles. Em um levantamento inicial para 

esta pesquisa, não foram encontrados trabalhos que tratassem da TV INES com este foco. 

Aliás, poucos foram os trabalhos a respeito desse canal uma vez que se trata de uma iniciativa 

recente.  

Iniciando este trabalho, na revisão de literatura foram feitas pesquisas a fim de 

verificar teses e dissertações sobre a temática dessa investigação que contribuíssem para a 

reflexão sobre a relevância de um canal de TV bilíngue em Libras e Português, em plataforma 
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digital, para o acesso à informação por pessoas surdas, contribuindo para uma maior 

criticidade. Na literatura levantada, não há menção aos filhos ouvintes de pais surdos 

denominados CODA4. 

Primeiramente, em busca no Google Acadêmico5 entre o período de 2012 e maio de 2016, 
com os descritores acessibilidade à informação + surdez + TV bilíngue foram localizados 
294 resultados. No Portal de Periódicos da Capes6, nesse mesmo período, apenas um 
resultado. Entretanto, as teses e dissertações encontradas dentre esses resultados tratam, na 
grande maioria, de pesquisas sobre o acesso à informação e ao entretenimento pela pessoa 
surda por meio da inserção do intérprete na TV ou da legenda, não tendo sido localizada 
pesquisa sobre TV bilíngue – Português/Libras – com surdo em primeiro plano. 

Dentre os resultados, Siqueira e Silva (2013), por exemplo, na pesquisa “Dar voz 

a quem não é ouvido: barreiras enfrentadas pelo surdo no acesso à informação televisiva”, 

abordam as barreiras enfrentadas pelo surdo curitibano no recebimento da informação 

noticiosa televisiva. Essa investigação revela que nenhuma emissora de televisão estudada 

possui um intérprete de Libras fixo na grade de programação, ainda que todas utilizem o 

recurso do closed caption7, apontando a imprescindibilidade da inserção na TV de um 

intérprete de Libras para os surdos terem acesso à informação de forma integral. 

A única pesquisa, em nossa busca, em que a expressão TV INES aparece é a de 

Costa (2014), que trata de implicações sociais e linguísticas decorrentes do uso de inovações 

tecnológicas relacionadas à Libras e à inclusão do surdo, analisando as políticas públicas 

neste sentido, investigando Tecnologias Assistivas (TA)8, apontando caminhos de reflexão 

sobre sua usabilidade na educação. A autora faz uma breve descrição da TV INES (que foi 

                                                           
4 Sigla em inglês de Child of Deaf Adults, de acordo com o site Cultura Surda. Disponível em: 
<https://culturasurda.net/2013/02/01/coda/>. Acesso em 17 nov 2017. 
5 Base de dados bibliográficos do Google para pesquisas em trabalhos acadêmicos, literatura escolar, jornais de 
universidades e artigos variados. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/>. Acesso em 12 mar 2016. 

6
 Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da 

Educação com textos completos de artigos selecionados de mais de 21.500 revistas internacionais, nacionais e 
estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento (Capes, 
2016). Disponível em: <www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em 13 mar 2016. 

7
 Legendas ocultas (closed captions) – sistema de transmissão de legendas onde são incluídas referências textuais 
a respeito de músicas ou efeitos sonoros, para que pessoas com deficiência auditiva possam entender o que está 
acontecendo no programa em questão. 

8 A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde) definiu Tecnologia 
Assistiva como uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social (Corde – Comitê de Ajudas Técnicas – ATA VII, 2007). 
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indicada pelos respondentes como outra tecnologia, no questionário de pesquisa acerca dos 

encontros/desencontros entre as TA apoiadas em Libras e seus usuários) procurando pensar 

sua relevância no que diz respeito às necessidades bilíngues, do surdo e do ouvinte que possa 

aprender Libras, para então pensar sua relação com as políticas públicas de desenvolvimento 

linguístico do surdo em sociedade. Entretanto, Costa (2014) não explora qualquer questão 

envolvendo uma TV bilíngue e a própria TV INES. 

Desta forma, não foram encontrados resultados que abordem o tema de uma TV 

com proposta bilíngue – Português e Língua Brasileira de Sinais – a um público-alvo de 

ouvintes e surdos, sua importância para o acesso à informação e desenvolvimento do 

pensamento reflexivo e da criticidade. 

Para atualizar a busca, foi feita em maio/2016 nova pesquisa no Google 

Acadêmico com a palavra-chave “TV INES”, que apresentou três resultados de trabalhos na 

Língua Portuguesa, sendo que um apenas apresenta um breve histórico sobre a TV INES e os 

outros dois tratam da TV INES, porém sem abordar o viés da acessibilidade à informação 

para o desenvolvimento da criticidade. Nos Periódicos da Capes não foi encontrado nenhum 

resultado com esse descritor.  

Acreditamos que o resultado de busca trouxe poucos trabalhos porque a TV INES 

está no ar apenas há quatro anos, e também porque a Lei que determina a garantia e o apoio 

ao uso e à difusão da Libras ser de 2002,o que pode ser considerado bem recente em termos 

históricos.  

Os poucos registros acadêmicos existentes tratam do acesso à informação pelo 

surdo, via TV, por meio da utilização de tecnologias assistivas como legendas e intérpretes de 

sinais em “janelinhas”, em segundo plano. Essas são questões importantes e não foram 

desconsideradas em nossa pesquisa, que se diferencia por voltar-se a uma TV que não prioriza 

o intérprete e/ou a legenda e, sim, o próprio surdo e a Libras. Não foram encontradas 

pesquisas realizadas com surdos telespectadores da TV INES, sugerindo a existência de uma 

lacuna a respeito da análise da relevância desta TV bilíngue para a oportunização de 

acessibilidade à informação e para vida do sujeito surdo, o que foi investigado pela primeira 

vez. Assim, com essa pesquisa pretendemos contribuir com a lacuna identificada. 

 Além disso, com este estudo, se ofereceria elementos para certa avaliação da TV 

INES, considerando-se a importância do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) no 

cenário nacional da educação especial voltada para a área da surdez. 
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A partir da premissa de que uma TV que não usa intérprete em “janelinha”, mas o 

próprio surdo e a Libras em primeiro plano, qualificaria9 a informação e instauraria um novo 

paradigma de que é o próprio sujeito surdo como produtor e veiculador de informações: o 

surdo em primeiro plano e não um intérprete (que não é surdo, mas um tradutor), esta 

pesquisa foi desenvolvida com o objetivo geral de analisar a relevância da TV INES para a 

ampliação do acesso à informação e criticidade pelos surdos, a partir de uma aproximação do 

conceito de conscientização em Freire (1979) e recorrendo a autores da área da surdez, como 

Skliar (1998), Sá (2006, 2010) e Quadros (1997, 2006). 

Nossos objetivos específicos são: 

 a) Realizar uma revisão de literatura que problematize o uso da Libras por surdos e por 

intérpretes para transmitir a informação. 

 b) Situar a TV INES entre fontes de informação e de estudo utilizadas pelos surdos. 

 c) Analisar se e como os participantes consideram que as informações em Libras 

transmitidas pela TV INES contribuem para melhor compreensão da realidade 

políticosocioeconômica. 

 d) Levantar se os participantes associam audiência à TV INES à percepção crítica que 

possa contribuir para mudanças de atitude (ou de outro tipo) em seus cotidianos. 

Considera-se, neste trabalho, sobretudo, os surdos usuários da Língua de Sinais 

que não dominam a Língua Portuguesa e que possuem uma gama restrita de fontes de 

informação; em geral, parentes e amigos que usam a Libras.  

Este trabalho foi organizado em capítulos assim estruturados:  

O primeiro capítulo, Surdez e Libras: características e questões, apresenta 

definição de surdez e suas diversas classificações e categorias, mostrando ao leitor a 

concepção adotada neste estudo, com um breve histórico da visão da sociedade sobre esses 

sujeitos. Quando empregamos a palavra surdo neste trabalho, estamos nos referindo ao surdo 

usuário de Libras. Apresenta, também, por meio de autores referência na área, uma discussão 

sobre as identidades e culturas surdas, suas pluralidades e o multiculturalismo. Por fim, o 

processo histórico e a importância da Língua de Sinais (LS) para os surdos, trazendo a 

discussão sobre bilinguismo e a aquisição da LS como Língua natural, primeira Língua (L1) e 

o Português como L2, também são vistos neste capítulo. 

                                                           
9
 A questão da informação qualificada será tratada no Capítulo 2. 
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No segundo capítulo, Qualidade da informação em Libras, são discutidas 

questões referentes ao reconhecimento do uso e da difusão da Libras e apontamos 

dificuldades e  insuficiência dos recursos existentes para possibilitar o acesso à informação de 

qualidade. Assim, sobretudo, problematizamos a questão da qualidade da informação, que 

inclui eventuais diferenças entre a transmissão de informações por surdos e por intérpretes em 

meios audiovisuais no processo que envolve a tríade locutor-intérprete-surdo. Ao final, 

apresentamos uma compreensão de informação qualificada, a partir dessa discussão.  

 No terceiro capítulo, Acesso à informação para criticidade, apresentamos uma 

discussão sobre a relevância do acesso à informação em Libras para a produção de 

conhecimento, o processo de inclusão sociocultural, o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo e da criticidade. Problematizamos as barreiras enfrentadas pela limitação linguística 

dos surdos e refletimos, a partir do referencial freiriano, a relação entre o acesso à informação, 

sobretudo qualificada e uma melhor apreensão de mundo, a construção de uma visão crítica, 

que promova a ação transformadora das condições da realidade em que vive, num processo 

permanente de conscientização, conceito de FREIRE (1979), no qual nos inspiramos. 

O quarto capítulo, Primeira WEB TV em Libras e Português, apresenta a TV 

INES e sua proposta de realizar uma TV bilíngue, com toda sua programação em Libras em 

primeiro plano, com legendas e áudio em Português. Refletimos sobre a importância do 

desenvolvimento de recursos tecnológicos para a produção dessa WEB TV, o potencial de 

alcance dessa mídia e o diferencial de um formato televisivo inovador na transmissão de 

informações para o público alvo desta pesquisa. Discutimos, brevemente, o monopólio e a 

concentração de poder nas mídias e o papel da TV INES como uma TV pública, na 

contribuição para a educação não formal dos surdos. Abordamos a participação de surdos, 

atuando como “sujeitos ativos emissores de ideias e valores, e produtores de conteúdo” 

(SELAIMEN, 2004, p. 23) no processo de produção, e tratamos também da análise de 

audiência a partir da distribuição gratuita da programação desta TV. Apresentamos os 

programas da TV INES e uma reflexão breve sobre a potencialidade deles para problematizar 

as realidades em que os surdos estão envolvidos.  

No capítulo 5, Metodologia e análise, detalhamos a metodologia desenvolvida 

neste trabalho e as técnicas utilizadas na coleta de dados face à peculiaridade do público 

participante e o “pioneirismo” da investigação sobre o tema escolhido, o que esperamos possa 

contribuir com outros estudos a serem realizados. A investigação mostrou que, embora a TV 
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INES não seja a primeira opção entre as fontes de informação, ela é considerada relevante por 

todos os entrevistados para a ampliação do acesso à informação por aqueles que não dominam 

a LPE. Ao disponibilizar conteúdos de forma qualificada, pelo fato de que profissionais 

surdos produzem e transmitem em primeiro plano da tela, a TV INES contribuiria com a 

promoção do desenvolvimento crítico. 

Por fim, apresentamos considerações finais a respeito do acesso à informação 

pelas pessoas surdas e da relevância da TV INES para essa acessibilidade, com reflexões que 

possam contribuir para nortear futuros trabalhos relacionados a este tema. 
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Capítulo 1 

 SURDEZ E LIBRAS: CARACTERÍSTICAS E QUESTÕES  

 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é utilizada geralmente por surdos que não 

tiveram acesso à língua oral, no caso do Brasil, a Língua Portuguesa. O ouvinte, 

auditivamente, tem um processo sequencial e temporal da fala. Quando a pessoa não tem 

como canal ou meio de comunicação a via auditiva, a entrada da informação é visual e 

começa desde sempre a ter uma comunicação por gestos, que é o que ela pode ver. Daí, por 

falta desse canal auditivo, a importância da Língua de Sinais para o surdo (RAMOS, 2013). 

Lima e Vieira (2006, p. 52-53) definem surdez como “[...] perda total ou parcial, 

congênita ou adquirida da capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido”. As 

autoras esclarecem que a maioria das pessoas ouvintes recebe as informações verbais por 

meio do canal auditivo, e assim aprendem a falar. A pessoa surda nativa ou com surdez 

adquirida ainda na infância não recebe essas e outras informações auditivas da mesma forma 

que a maioria ouvinte. 

A surdez pode ser nativa, ou seja, a pessoa nasce surda, ou pode ser adquirida por 

diversos fatores como doenças, tais como meningite, otite e otosclerose, por acidentes como 

perfuração no tímpano, por exemplo, entre outras causas. Dependendo da idade em que a 

surdez é adquirida, a pessoa já teve contato com a Língua Portuguesa e pode ter memória 

dessa língua, o que poderia contribuir para uma maior facilidade em continuar se 

comunicando e recebendo informações por meio da Língua Portuguesa, não sendo, assim, 

uma usuária da Libras em potencial. Também os surdos que recorrem a Tecnologias 

Assistivas (TA), tais como os que usam aparelhos de amplificação de som – conhecidos como 

aparelhos de surdez –, ou os que se submetem a cirurgia de implante coclear, geralmente não 

utilizam a Libras. 

Já os surdos congênitos, os que nascem surdos, não têm contato com a língua oral, 

sendo seu modo de comunicação inicial por meio de gestos. Quando a criança surda vive 

numa família de pais surdos, a aquisição da linguagem por meio da Língua de Sinais ocorre 

de uma forma natural, devido à facilidade de comunicação entre os pares. 

A Língua de Sinais é um sistema linguístico com estrutura gramatical própria, 

com regras fonológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas e pragmáticas, que se utiliza da 

percepção visual-espacial na transmissão e recepção de ideias e fatos por meio das mãos, das 
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expressões faciais e do corpo. É diferente da língua oral-auditiva, onde o som é pronunciado 

pelo aparelho vocal e a audição é imprescindível para a compreensão das mensagens. A 

língua de sinais é usada por surdos e ouvintes que frequentam as diversas comunidades 

surdas, tais como: igrejas, escolas, clubes, associações e outras, ou seja, qualquer lugar onde 

um grupo de surdos se reúne e divulga sua cultura, troca ideias e experiências (BRASIL, 

2002; QUADROS, 2004, ROCHA, 2009). 

Essa Língua foi construída pelas comunidades de surdos, e não é um sistema 

linguístico universal, pois cada país tem a sua própria língua de sinais, que vem a se constituir  

em  específicas  condições  sociais,  políticas  e  culturais. Segundo Rocha (2009), a Língua de 

Sinais já teve várias denominações: mímica, comunicação mímica, linguagem dos surdos-

mudos, linguagem sinalizada, gestos, entre outras, e é a partir de pesquisas realizadas na área 

da linguística, na década de 1960, que esse modo de comunicação entre surdos adquire status 

de língua e passa a ser reconhecida como língua em vários países. 

No Brasil, a Libras foi sendo desenvolvida no Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES), que recebia alunos surdos de diferentes localidades e oferecia regime de 

internato. Os alunos matriculados sob esse regime moravam na Instituição no período em que 

estavam estudando, o que significava boa parte de suas vidas, e se comunicavam por gestos 

fora do espaço da sala de aula, visto que até os idos do século XVIII a ideologia oralista 

imperava no ensino, e os projetos pedagógicos do INES visavam o desenvolvimento da 

linguagem oral e da escrita (RAMOS, 2013). Entretanto, foi nos encontros cotidianos desses 

alunos do INES fora da sala de aula que “esta forma de comunicação foi se estruturando e se 

organizando enquanto um código linguístico” (RAMOS, 2013, p. 23).  

A Libras, que já foi proibida, atualmente é considerada pela Linguística como 

língua natural ou como um sistema linguístico legítimo com gramática própria, “e não como 

um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem” (QUADROS, 2006, p. 15-16). 

Rocha (2009) aponta que, no século XVIII, tem-se registro do primeiro embate 

público sobre métodos para trabalhar a educação da pessoa surda. Trata-se da discussão entre 

o abade francês Charles Michel de L’Epée (1721-1789), defensor do método combinado, com  

a  utilização  de  sinais (sinais  e  escrita  sem  ênfase  na  linguagem articulada), e  o  pastor  

alemão Samuel  Heinicke  (1721-1790),  defensor  do  método  de  desenvolvimento  da 

linguagem oral (linguagem  articulada  e leitura  labial).   
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O Congresso Internacional de Educação de Surdos, ocorrido no período de 06 a 

11 de setembro de 1880, em Milão, quase um século após esse primeiro debate, com a 

presença de inúmeros profissionais ligados aos Institutos especializados da época, decreta que  

a utilização dos sinais no processo  educacional  dos  surdos  deve  ser suprimida,  indicando  

o  método  oral  como  o  mais  adequado.  

No período aproximado entre o final do século XVIII e a década de 1880, os 

surdos, de uma maneira geral, usavam livremente a língua de sinais, terminavam com sucesso 

seus estudos, tinham ótimo desempenho social, criavam eventos de convivência e contribuíam 

para a criação de outros espaços educacionais para seus semelhantes. O Congresso de Milão 

torna-se, então, um marco, pois, a partir dali os surdos não poderiam utilizar a Língua de 

Sinais e seriam forçados à aquisição de linguagem oral por mais de um século (ROCHA, 

2009). 

Segundo a historiadora Solange Rocha (2009), foi somente a partir de 1868, na 

gestão de Tobias Leite como dirigente do então Instituto de Surdos no Brasil, hoje Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), que a comunicação gestual, atualmente reconhecida 

como Libras, foi espalhada por todo País pelos alunos que regressavam aos seus locais de 

origem quando do término do curso e, também, pela disseminação de algumas publicações 

feitas no Instituto.  

Quadros e Schmiedt (2006, p. 15-16) entendem a Língua de Sinais brasileira 

como o meio para interação social, cultural e científica da comunidade surda brasileira, sendo 

uma língua visual-espacial. Para as autoras, as línguas de sinais são consideradas línguas 

naturais e, consequentemente, compartilham uma série de características que lhes atribui 

caráter específico.  

 

As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, consequentemente, 
compartilham uma série de características que lhes atribui caráter específico 
e as distingue dos demais sistemas de comunicação, por exemplo, 
produtividade ilimitada (no sentido de que permitem a produção de um 
número ilimitado de novas mensagens sobre um número ilimitado de novos 
temas); criatividade (no sentido de serem independentes de estímulo); 
multiplicidade de funções (função comunicativa, social e cognitiva – no 
sentido de expressarem o pensamento); arbitrariedade da ligação entre 
significante e significado, e entre signo e referente; caráter necessário dessa 
ligação; e articulação desses elementos em dois planos – o do conteúdo e o 
da expressão.  
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Estudos de autores referência na área da surdez, como Ferreira-Brito (2010); 

Karnopp (2004) e Quadros (1997), demonstram que a aquisição de linguagem tanto de uma 

criança ouvinte quanto de uma criança surda ocorre em períodos semelhantes, e quanto mais 

cedo o surdo for exposto à Língua de Sinais maior possibilidade de desenvolver sua 

linguagem e o pensamento, e melhor condição ele terá de dialogar, interagir, trocar ideias, 

sentimentos, compreender o que se passa em seu meio e adquirir novas concepções de mundo, 

constituir-se como sujeito, identificando-se como ser social e histórico, apresentando 

condições de aprender e reconstruir o conhecimento a partir da interação. Além disso, a 

Língua de Sinais é adquirida pelos surdos com naturalidade e rapidez, viabilizando o acesso a 

uma linguagem que permite uma comunicação eficiente e completa como aquela 

desenvolvida pelos sujeitos ouvintes (QUADROS; SCHMIEDT, 2006; LACERDA; 

NAKAMURA; LIMA, 2000).  

Dizeu e Caporali (2005) afirmam que sem acesso à aquisição da Língua de Sinais 

os surdos se tornarão adultos sem perspectiva de vida, dependentes da família e com 

possibilidades mínimas de elaboração de pensamento. É por meio da Língua que passamos a 

compreender o mundo, constituindo nosso cognitivo e o subjetivo, criando nossas 

experiências e concepções próprias de tudo e todos que fazem parte de nosso meio. 

Especificamente no caso dos surdos, é a Língua de Sinais que propicia a oportunidade de se 

comunicar, pensar e expressar sentimentos. 

As autoras (DIZEU; CAPORALI, 2005, p. 592) defendem que a Língua é 

importante para a “formação da consciência, promovendo a ampliação da percepção de 

mundo, assegurando o processo de abstração e generalização”, e é meio de transmissão de 

informação e cultura entre o homem e o mundo.  

A Língua de Sinais surge também como um mecanismo de afirmação da 

identidade surda, como uma língua e, assim, como uma representação de um grupo, como 

identidade cultural dos sujeitos com suas especificidades para além do olhar clínico-

patológico (SILVA, 2010). 

 

1. 1  Identidades e comunidades surdas 

 

O conceito de identidade é bem vasto, com variadas concepções em várias áreas 

do conhecimento. Na definição do termo em português, de acordo com o Dicionário 
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Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis (MICHAELIS, 2015, s/p.), a palavra identidade 

significa “Estado de semelhança absoluta e completa entre dois elementos com as mesmas 

características principais. Série de características próprias de uma pessoa ou coisa por meio 

das quais podemos distingui-las”. Na compreensão de Castells (1999, p. 22), identidade é “a 

fonte de significado e a experiência de um povo”. E, no que diz respeito a atores sociais, o 

autor assim define identidade:  

 

  Processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou 
ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) 
prevalece(m) sobre outras fontes de significado. 

 
 

Numa sociedade de maioria ouvinte, é possível ocorrer uma supremacia velada ou 

até mesmo objetiva sobre as identidades dos surdos, sobre sua subjetividade, sobre sua 

autoimagem, na tentativa de tornar o surdo uma pessoa “normal”. Poderes são exercidos para 

influenciar os surdos a perderem sua identidade de surdo, moldando-o ao jeito da identidade 

ouvinte, relegando as identidades surdas para que sua diferença seja assimilada, disfarçada, 

torne-se invisível (SÁ, 2006). Para a autora (SÁ, 2006, p.1), “normalizar” pode ser entendido 

como  

 

[...] atribuir a uma identidade específica todas as características positivas 
possíveis em relação às quais as outras identidades são avaliadas de forma 
negativa, considerando que existe uma identidade eleita como “a melhor”, a 
correta, a perfeita.  

 
 

Perlin (1998, p. 31) enfoca o conceito de diferença e não de diversidade ou 

deficiência para pensar as identidades surdas, entendendo que a diferença é uma forma de 

significação social, e o surdo, antes de tudo, é um sujeito social e cultural com valores 

diferenciados. “A diversidade se constitui na visão parcial do sujeito surdo como surdo e com 

uma identidade não construída na diferença.” De acordo com Mc Laren (1997, p. 310), é 

“uma norma transparente construída e administrada pela sociedade anfitriã que cria o 

consenso”. 

Devido à posição de minoria diante de uma sociedade de maioria ouvinte, a 

comunidade surda não se manifestava e, assim, sua identidade foi reprimida. Entretanto, 

devido ao não sucesso das políticas educacionais e dos projetos políticos pedagógicos de 

privilegiar o oralismo, os próprios surdos se organizaram na busca do seu reconhecimento 
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como sujeitos. Como exemplo dessa posição de luta, temos trabalhos relacionados às pessoas 

surdas elaborados por pais e filhos de surdos ou pelos próprios surdos, como, por exemplo, 

Gladis Perlin, surda não nativa (1998, 2003, 2006), Ronice Quadros, filha de pais surdos 

(1997, 2004, 2006), e Nídia Regina Limeira de Sá, mãe de jovem surda (2006, 2010).  

Para Kauchakje (2003, p. 58), há uma mudança de paradigma quando afirma que 

“a construção da identidade dos surdos passa pela mudança de paradigma da deficiência para 

o de minoria linguística e cultural”. Com base em Owen Wrigley (1996), Sá (2006) destaca 

como ponto fundamental a importância do uso da Língua de Sinais para a identidade surda. Sá 

(2006, p. 7 apud Wrigley, 1996) aponta que “uma, senão a característica que define a 

autoidentidade como pertencente a uma minoria linguística ou étnica é ter e usar sua própria 

língua”. Então, de acordo com Sá (2006), o uso da Língua de Sinais é um dos aspectos que 

define a autoidentidade de uma minoria linguística, no caso, os surdos. 

Uma das discussões com relação à identidade da pessoa surda é com respeito à 

representatividade com a grafia da palavra surdo/Surdo. Ao escrever “surdo”, com letra 

minúscula, estamos nos referindo, segundo Ladd (2003, p. xvii), “àqueles para quem surdez é 

principalmente uma experiência audiológica”. De acordo com o autor, este termo é 

principalmente utilizado para descrever aqueles que perderam em parte ou totalmente sua 

audição, seja na infância ou mais tarde, e geralmente não desejam ter contato com a 

identidade de Comunidades Surdas, preferindo tentar manter a sua posição social na 

sociedade majoritária de ouvintes em que estavam socializados. Já o termo Surdo, com 

maiúscula, refere-se àqueles que nasceram surdos ou ficaram surdos na infância, que não têm 

memória da língua oral e a língua de sinais, comunidades surdas e as culturas da comunidade 

surda representam sua experiência primária e percebem essa experiência como a de outras 

minorias linguísticas. 

Cunha (2007, p. 63) entende que houve uma divisão em dois grupos e define os 

surdos com “s” (minúsculo) como aqueles que se veem como deficientes auditivos e os 

Surdos que compartilham uma categoria cultural de autoidentificação (os Surdos com “S” 

maiúsculo). 

Ladd (2003, p. xviii) desenvolveu o termo Pessoa Surda buscando iniciar o 

processo de definição do estado existencial do Surdo como ser-no-mundo, pois até então o 

termo surdez por uma abordagem médica, foi usado para ampliar a experiência de “audição 
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prejudicada” dentro da categoria de deficiência auditiva, sendo por isso que a verdadeira 

natureza de Surdos como existência coletiva foi tornada invisível.  

 

Surdez não é vista como um estado definitivo, mas como um processo 
através do qual o indivíduo surdo concretiza a sua identidade surda, 
afirmando que esses indivíduos constroem suas identidades através de 
diversas ordens de prioridades e princípios diferentes, os quais são afetados 
por vários fatores, tais como nação, era e classe (tradução nossa).10  
 

   

Corradi (2007), no decorrer do texto de sua dissertação, utiliza a palavra surdo 

com “s” minúsculo quando se refere à condição audiológica definida pela medicina, enquanto 

Surdo com “S” maiúsculo refere-se aos membros de uma comunidade, uma entidade 

linguística com identidade cultural. Esta diferenciação entre o uso dos termos foi proposta na 

década de 1970 pelo sociolinguista James Woodward (SACKS, 1998; LULKIN, 2000). 

O posicionamento de Capovilla e Raphael (2001, p. 1520) é o de adotar o termo 

‘surdo’ como aquele que designa a pessoa portadora de deficiência auditiva, enquanto o termo 

‘Surdo’ designa um grupo de indivíduos pertencentes à comunidade surda, que se identifica 

com seus valores e se distingue pelo uso da Língua de Sinais. 

Entretanto, Perlin (1998, p. 42) tem outro entendimento e posiciona-se contrária à 

grafia do termo surdo com s maiúsculo devido à maioria das pessoas surdas não ter tomado 

qualquer posição a respeito desta proposta. 

Neste trabalho, concordando com Perlin (1998), não faremos esta distinção. 

Esclarecemos que o escopo deste estudo não está na questão audiológica ou na abordagem 

clínica/patológica da surdez, mas sim nos aspectos sociolinguísticos, entendendo os surdos 

como pessoas “com características linguísticas, cognitivas, culturais e comunitárias 

específicas” (SÁ, 2010, p. 105).  

Com relação às identidades, Sá (2006), mãe de uma jovem surda, afirma que os 

surdos e a comunidade surda são plurais, como qualquer outra comunidade humana, existindo 

várias culturas entrelaçadas umas nas outras, o que leva à necessidade de se considerar um 

multiculturalismo como um “conceito que destaca formas de constituição de subjetividades 

                                                           
10 Deafhood is not seen as a finite state but as a process by which Deaf individuals come to actualize their Deaf 
identity, positing that those individuals construct that identity around several differently ordered sets of 
priorities and principles, which are affected by various factors such as nation, era and class. 
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que auxiliam na determinação e organização de grupos”. A autora acrescenta que toda e 

qualquer identidade não é estática e é transformada continuamente (SÁ, 2010, p. 110).  

Santos (2009, p.16) define multiculturalismo como “um movimento que combate 

as manifestações que defendem uma sociedade homogênea. Tem como meta o respeito às 

diferentes classes sociais existentes em uma sociedade”. 

Quanto ao multiculturalismo, para Sá (2010), com bases nos estudos de Skliar 

(1998), a surdez é construída a partir de concepções diferentes e pode ser descrita em quatro 

categorias: 1. conservadora, 2. humanista e liberal,  3. progressista e 4. crítica.  

1. Na concepção conservadora, há uma visão de superioridade dos ouvintes sobre 

os surdos, utilizando critérios de o mais “valoroso”, o de “mais valia”; as línguas estrangeiras, 

os dialetos regionais e étnicos não são legitimados e o termo “diversidade” é usado para 

mascarar uma ideologia de assimilação (SÁ, 2010, p.110). 

2. A concepção humanista e liberal supervaloriza o papel da escola quanto a 

promover a igualdade, podendo chegar a oprimir os que desejam a diferença ou os que não 

podem alcançar esta suposta igualdade. 

3. Na progressista, a surdez é encarada como essência, a diferença é aceita e o 

conceito é de “surdo verdadeiro”, “surdo militante” ou “surdo consciente”, desconsiderando a 

história e a cultura que dão o suporte político à diferença (SÁ, 2010, p. 110). 

4. Já na concepção crítica, a língua e as representações têm função importante na 

constituição de significados e de identidades surdas, e a cultura surda diferencia-se da cultura 

dos ouvintes por meio de valores, estilos, atitudes e práticas diferentes. 

A despeito do multiculturalismo, entendemos a noção de cultura, de acordo com 

Sá (2006, p. 2), não como restrita à etnia ou à nacionalidade, mas como um “conceito que 

destaca formas de constituição de subjetividades que auxiliam na determinação e organização 

de grupos”. 

  O termo cultura, no Dicionário Paulo Freire (2010), é descrito por Osowiski 

(2010, p. 98-100) como “uma atividade humana de trabalho que transforma, produzido por 

diferentes movimentos e grupos culturais constituidores do povo”. Cultura é entendida por 

Freire “como aquisição sistemática da experiência humana” (FREIRE, 1979, p. 21). Esse 

conceito, para Freire (1971, p. 44), implica aprender a expressar “uma permanente atitude 

crítica, único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se superando 

a atitude do simples ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época”, 
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e, assim, todos “são fazedores de cultura, criam e recriam condições que os tornam sujeitos 

críticos, respondendo pela reflexão-ação-reflexão à curiosidade epistemológica”. 

A surdez, então, que anteriormente tinha uma abordagem clínica, passa a ser vista 

como uma questão de diversidade cultural que reflete as diferenças das comunidades surdas, 

mas não como deficiências (GOMES; SOUZA, 2013, p. 4). 

Entendemos que a cultura surda é uma das várias possibilidades para o sujeito 

surdo, que, como grupo social, também se organiza pela característica cultural, podendo as 

pessoas ter ou não várias características, pois a surdez não é a única característica da pessoa 

surda. Em outras culturas e representações, como os negros, os indígenas, os homossexuais, 

os surdos também podem estar presentes, havendo surdo negro, índio surdo e surdo 

homossexual, por exemplo. 

Entretanto, a questão da existência de uma cultura surda não é pacífica, gerando 

dificuldades e incompreensões em alguns. Carlos Skliar (1998, p. 28) trata sobre o que ele 

chama de “rejeição” quando se faz referência a uma cultura surda: 

 

[...] quando se trata de refletir sobre o fato de que nessa comunidade (de 
surdos) surgem – ou podem surgir – processos culturais específicos, é 
comum a rejeição à ideia da “cultura surda”, trazendo como argumento a 
concepção da cultura universal, a cultura monolítica. [...] a cultura surda não 
é uma imagem velada de uma hipotética cultura ouvinte. Não é o seu revés. 
Não é uma cultura patológica.  

  

O autor compreende o conceito de cultura surda por meio de uma leitura 

multicultural, “a partir de um olhar de cada cultura em sua própria lógica, em sua própria 

historicidade, em seus próprios processos e produções” (SKLIAR, 1998, p. 28).  

Essa cultura patológica que Skliar faz alusão, segundo Sá (2006), traz a ideia de 

um corpo doente/deficiente, de uma falta, de uma subcultura ou não cultura, e assim os 

surdos são vistos como menos “normal”, dando margem a serem enquadrados no modelo de 

deficiência.  

Perlin (1998, p. 19) entende que dentro de uma comunidade social não existe 

apenas uma única identidade. “As identidades surdas estão nos sujeitos surdos e se 

constituem de diferentes formas e a partir de diferentes representações e concepções.” No 

caso dos surdos, a autora aponta algumas possibilidades de identidades surdas: Identidade 
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surda pelo uso da comunicação visual; Identidade surda híbrida, Identidade surda de 

transição, Identidade surda incompleta e Identidade surda flutuante.  

 a) Surdos que fazem uso da comunicação visual caracterizam um grupo de 

representação de identidade surda. “Ser surdo é antes de tudo uma experiência num mundo 

visual” (PERLIN, 1998, p. 20). 

 b) A identidade surda híbrida refere-se ao surdo não nativo, ou seja, ouvinte que 

perdeu a audição e se apropria da Língua de Sinais para se comunicar. “Eles captam do 

exterior a comunicação de forma visual, passam-na para a língua que adquiriram por primeiro, 

e depois para os sinais.” (PERLIN, 1998, p. 20).  

A esse respeito, Santos (2009) acredita que o ex-ouvinte, isto é, o surdo não 

nativo, assume duas línguas, porém ele se identificará mais precisamente com a comunidade 

dos sujeitos surdos. Voltando aos tipos definidos por Perlin: 

c) As identidades surdas de transição estão presentes geralmente nos casos de surdos 

que conviveram grande parte da vida com ouvintes com a ideia da oralização ou do 

ouvintismo11 e entram para a comunidade surda quando passam a ter contato com a Língua de 

Sinais. Essa passagem do mundo ouvinte com representação da identidade ouvinte para a 

identidade surda é o que a autora denomina de transição, mas “embora passando por essa 

‘des-ouvintização’, os surdos ficam com sequelas da representação que são evidenciadas em 

sua identidade em reconstrução nas diferentes etapas da vida” (PERLIN, 1998, p. 21). 

 d) Identidades surdas incompletas – normalmente são os surdos que “vivem sob uma 

ideologia latente que trabalha para socializar os surdos de maneira compatível com a cultura 

dominante” e não conseguem se organizar para resistir ao poder da hegemonia ouvinte, em 

situações dominantes de tentativa de reprodução da identidade ouvinte (PERLIN, 1998, p. 

21), geralmente são identidades reprimidas, quando o surdo voluntariamente ou é imposto a 

negar a identidade surda evitando, escondendo, reprimindo, seja “porque é ridicularizada ou 

carregada pelo estereótipo”. Nesses casos os surdos não puderam ou não quiseram ter contato 

com outros surdos (PERLIN, 1998, p. 21).  

 e) Identidades surdas flutuantes estão presentes em surdos que vivem e se manifestam 

a partir da  hegemonia  dos ouvintes. Essa identidade permite ver “um surdo ‘consciente’ ou 

                                                           
11

 Ouvintismo – É um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se 
e narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se e nesse narrar-se que acontecem as percepções 
do ser “deficiente”, do não ser ouvinte, percepções que legitimam as práticas terapêuticas habituais (SKLIAR, 
1998, p. 15). 
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não de ser surdo, porém, colonizado pelos ouvintes que continuam determinando seus 

comportamentos e aprendizados”. Em alguns casos os surdos querem ser ouvintes, ignorando 

a cultura surda e há casos em que são forçados a se submeter à maioria ouvinte. Surdos que 

vivem as identidades flutuantes são, por exemplo, os que mesmo com uma profissão não 

conseguiram estar a serviço da comunidade ouvinte devido à falta de comunicação e nem a 

serviço da comunidade surda por falta da Língua de Sinais (PERLIN, 1998, p. 22). 

Assim como outros autores, para Silva (2010) também não existe apenas uma 

identidade surda e as identidades apresentam características próprias de acordo com as 

culturas a que pertencem com suas experiências, vivências e sua Língua de Sinais, permitindo 

experiências visuais, delineando assim comportamentos, aceitando e assumindo como surdo a 

si e ao outro. As diferentes identidades surdas podem ser divididas em oito classificações 

(SILVA, 2010, p. 275-276): 

a) Identidade Surda (identidade política) “é uma identidade marcada pela política 

surda”, mais comumente desenvolvida nas comunidades surdas, apresentam suas 

características culturais regionais e a sua língua de sinais, possuindo, assim, experiências 

visuais que determinam maneiras de comportamentos, aceitando-se e assumindo como surdos, 

lutando politicamente como cidadãos com suas especificidades; 

b) Identidade Surda Híbrida – “surdos que nasceram ouvintes e devido a fatores como 

doenças, acidentes, dentre outros, se tornaram surdos”. Dependendo da idade em que 

perderam a audição, tiveram contato com a língua portuguesa oral e podem possuir memória 

auditiva; 

c) Identidade Surda Flutuante – são os que se veem ou não como surdos, contudo se 

posicionam como “vítimas da ideologia dos ouvintes” transitando ora na comunidade surda 

ora na dos ouvintes, ocasionando um prejuízo na comunicação tanto na Língua Portuguesa 

como na Língua de Sinais; 

d) Identidade Surda Embaçada – São aqueles surdos que têm comportamentos e 

aprendizados impostos pela sociedade ouvinte, e inclusive fazem uso da língua “majoritária”, 

visto a representação estereotipada da surdez ou do desconhecimento da mesma devido à 

questão cultural dominante que o sujeito surdo está inserido; 

e) Identidade Surda de Transição – surdos filhos de pais ouvintes convivendo numa 

sociedade de comunicação oral e que tardiamente tem contato com a comunidade surda, 
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“passando do mundo auditivo para o visual, porém com sequelas da representação da 

identidade ouvinte”; 

f) Identidade Intermediária – Pessoas que apresentam níveis de surdez, mas buscam 

recursos para viver como ouvintes, como, por exemplo, aparelhos de audição, treinamento 

oral, implante coclear. Não utilizam a língua de sinais nem o trabalho de intérpretes, e não 

reconhecem outros surdos como seus pares, considerando-os menos dotados. Não são 

ouvintes, mas não se consideram surdos, daí a dificuldade de encontrar sua identidade; 

g) Identidade Surda Incompleta – Surdos que permanecem submetidos ao domínio da 

sociedade ouvinte, que vê a surdez como patologia, não reconhecendo a identidade surda 

como uma diferença. Nessa posição esses surdos se sentem inferiores aos ouvintes; 

h) Identidade Surda de Diáspora – caracteriza o surdo como de um determinado lugar. 

Ocorre quando um surdo muda de um país ou de um estado ou até mesmo de um grupo de 

surdo para outro, podendo ser identificado como surdo carioca, surdo brasileiro, surdo alemão 

ou americano, por exemplo. 

 A partir dessas classificações, é possível perceber que a aproximação entre os 

surdos é o passo para o encontro com outras possibilidades de identidades surdas. De acordo 

com Perlin (1998, p. 14), “A constituição de uma identidade surda distante da deficiência 

pode se dar no encontro com o ‘semelhante’”.  

 A aceitação de determinada identidade social, segundo Gomes (2016, p. 163), 

supõe uma “inteiração entre os sujeitos na sua construção e partilha”, reconhecendo o 

“sentimento de pertença social” que mantém o grupo.  

 Com relação à interação citada por Gomes (2016) e ainda com Perlin (1998), 

acreditamos que interagindo com outros surdos e tendo acesso a novas experiências que são 

compartilhadas nas comunidades surdas, os surdos têm a possibilidade de ver-se e perceber-se 

de outra forma, e a ser representados como sujeitos capazes. No convívio com outros surdos, 

têm contato com múltiplas identidades que surgem no grupo. Perlin (1998, p. 14) aponta que: 

“A diversidade de posições e de representações permite o estabelecer transitório de novas 

identidades surdas, fundamentadas nas diferenças.”.  

 A distinção entre as noções de diversidade e de diferença é apresentada por Skliar 

(1998). Para o autor, a noção de diversidade “cria um falso consenso, uma ideia de que a 

normalidade hospeda os diversos, porém mascara normas etnocêntricas e serve para conter a 

diferença”; já a diferença não é um “espaço retórico, […] mas uma construção histórica e 
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social, efeito de conflitos sociais, ancoradas em práticas de significação e de representações 

compartilhadas entre os surdos”  (SKLIAR, 1998, p. 13). 

 Assim, conviver com outros surdos, pertencer a outra comunidade pode fazer com 

que o surdo tenha outras representações que não seja a da deficiência, da falta de audição, 

usando as palavras de Perlin (1998, p. 14) “representações que não estão voltadas para a 

incapacidade de ouvir, para o aparelho auditivo, para o disfarce da surdez através do 

comportamento de esconder a prótese auditiva por entre os cabelos etc.”. A identidade surda 

pode ser construída a partir do encontro do surdo com seus pares, afastando o estereótipo de 

incapacidade e/ou deficiência (PERLIN, 1998).  

No decorrer desses séculos, a sociedade majoritariamente de ouvintes criou 

estereótipo e estigmatizou os sujeitos surdos e nos discursos “sobre a surdez prevalecem as 

representações sociais subordinadas ao estereótipo da incapacidade e da deficiência do surdo” 

(WITKOSKI, 2010, p. 3).  

Com esse mesmo olhar sobre a dominação da identidade ouvinte, Perlin (1998, p. 

7) afirma que:  

A existência de representações da identidade hegemônica (ouvinte) sempre 
se faz presente e interfere na diferença. Neste sentido, diante da 
representação dominante presente da identidade ouvinte, a identidade surda é 
levada a ser vista como uma identidade subalterna. Em uma concepção de 
alteridade, o surdo não é visto de forma subalterna, mas como um sujeito 
político que se constitui a partir das representações sobre sua diferença. 

 

Sobre o enfoque da relação inclusão X exclusão, Witkoski (2010, p. 1) aponta que 

“a ideologia dominante produz relações desumanizadas, que excluem indivíduos que não 

correspondem ao ideário de homogeneidade, enxergando-os como problemas”. 

Pedagogo e pai de uma adolescente surda, Santos (2009, p. 18) diz que os sujeitos 

surdos vivem em uma situação de “marginalização” e criaram-se estereótipos que reforçam as 

visões negativas dos ouvintes em relação aos surdos.  

Reforçando esta posição, Perlin (1998, p. 55) concorda que o surdo foi 

acumulando estereótipos que têm reforçado cada vez mais a hegemonia discriminatória de sua 

produção cultural. “O discurso do poder ouvinte mantém-se firme e controla esses 

estereótipos.” 

Para Sá (2006, p. 8), apesar de existirem identidades surdas culturalmente 

distintas, os ouvintes têm dificuldade em admitir que os surdos  têm processos culturais 

específicos e continuam a tratá-los “apenas como um grupo de deficientes ou incapacitados”. 
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Skliar (1998, p. 27) defende que as pessoas surdas  

 

[...] têm o direito de se desenvolverem numa comunidades de pares e de 
construírem estratégias de identificação num marco de um processo sócio-
histórico não fragmentado nem cercado. Mas, não estou simplesmente 
mencionando o processo individual ou a individualização de identificações, 
como se elas fossem homogêneas, estáveis, fixas, como se a identificação 
entre os surdos ocorresse de forma inevitável, uma vez que a “surdez os 
identifica”. Refiro-me sim a uma política de identidades surdas, onde 
questões ligadas à raça, à etnia, ao gênero etc. sejam também entendidas 
como “identidades surdas”, identidades que são, necessariamente, híbridas e 
estão em constante processo de transição. 

 

 
Dessa forma, acreditamos que nesse processo interativo entre surdos ocorra a 

identificação com seus pares, contribuindo para a construção da identidade surda, o 

desenvolvimento linguístico em Libras e a vivência da cultura surda, desenvolvendo uma 

autoimagem mais positiva, fortalecendo-os como cidadãos com suas especificidades. Nessa 

mesma linha de raciocínio quanto à importância da inter-relação entre surdos para a 

constituição de identidades surdas, Perlin (1998, p. 15) diz que  

 

Através das relações e trocas de um conjunto de significados, informações e 
comportamentos do tipo intelectual, ético, estético, social, técnico, mítico se 
caracterizam as identidades surdas presentes num grupo social que tem uma  
determinada cultura.  

 

Para Sá (2010, p. 108), a cultura “se expressa através da linguagem, dos juízos de 

valor, da arte, das motivações etc., gerando a ordem do grupo, com seus códigos próprios, 

suas formas de organização, de solidariedade etc.”. Esses elementos culturais “constituem-se 

na mediação simbólica que torna possível a vida em comum. As culturas são recriadas em 

função de cada grupo que nelas se inserem” (SÁ, 2006, p. 1) e a Língua de Sinais, para os 

surdos, vai além da questão da comunicação, tendo um caráter político, identitário e cultural 

(GEDIEL, 2010).  

Gediel (2010) esclarece em sua tese de doutorado que “a comunicação dos surdos 

ocorre por meio de uma língua, composta por sinais, cheios de significados, construídos nas 

experiências vividas e que são comuns ao grupo”, e que 

 

[...] a questão da utilização da LS vai além da comunicação, tomando caráter 
político dentro das comunidades Surdas e expandindo a partir de seus 
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idealizadores e defensores o reconhecimento das pessoas Surdas como 
diferentes culturalmente e usuárias de outra língua (GEDIEL, 2010, p. 106). 

 
 

Para a autora, o reconhecimento e o uso da Língua de Sinais é um fator essencial 

para a socialização e para a sociabilidade dos surdos: 

 

A Língua de Sinais, a qual se expressa por meio do corpo, é essencial para a 
socialização e para a sociabilidade desse grupo minoritário. A prática da 
língua está implicada na organização política da comunidade Surda e na 
reivindicação de sua especificidade. A identidade Surda nesse contexto 
vincula-se à busca por direitos de igualdade, de acessibilidade, de inclusão e 
de visibilidade na sociedade maior (GEDIEL, 2010, p. VIII). 
 
 

Assim, a Língua de Sinais para o surdo sinalizante12 é “uma forma de 

comunicação e interação essencial para a apropriação de ideias e conceitos do universo” 

(CORRADI, 2007, p. 19), tendo um papel significativo na vida desse sujeito, possibilitando, 

por intermédio de uma língua estruturada, o seu pleno desenvolvimento (DIZEU; 

CAPORALI, 2005, p. 588). 

A interação com outros surdos é destacada por Sá (2006, p. 125-126), para o 

processo identificatório do surdo, quando diz que:  

 

Os processos identificatórios da criança surda começam, portanto, na 
interação com outros surdos. Nesse relacionamento a criança surda pode não 
apenas adquirir de modo natural a língua de sinais, mas também pode 
assumir padrões de conduta e valores da cultura e da comunidade surda. 
Tendo essa possibilidade a criança surda pode absorver não o modelo que a 
sociedade ouvinte tem para os surdos, mas o que os surdos têm a respeito de 
si mesmos (este é o principal benefício da experiência comunitária da surdez 
através da vida escolar precoce: a possibilidade de construção da identidade 
de surdo).  
 
 

Perlin (1998, p. 16) sinaliza que, por meio do movimento surdo para a política da 

identidade surda, busca-se a “perspectiva de uma sociedade onde os surdos são cidadãos e 

onde a justiça social se concretiza na resistência a todas as formas de discriminação e 

exclusões sociais”. 

Na sociedade, o surdo aparece como minoria, especialmente como minoria 

linguística, uma vez que sua língua natural, a Libras, não é a língua dos ouvintes, ou seja, no 

                                                           
12

 Expressão referente aos surdos usuários da Língua de Sinais. 
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caso do Brasil, a Língua Portuguesa. Sem a coexistência dessas duas línguas, o surdo encontra 

dificuldades para viver socialmente, para interagir com o mundo. Quadros e Schmiedt (2006, 

p.13) apontam que  

 

[...] no cenário nacional não basta simplesmente decidir se uma ou outra 
língua passará a fazer ou não parte do programa escolar, mas sim tornar 
possível a coexistência dessas línguas reconhecendo-as de fato, atentando-se 
para as diferentes funções que apresentam no dia a dia da pessoa surda que 
se está formando. 

 
 

Lopes e Goettert (2015) defendem que, além da luta pela conquista e garantia de 

direitos, a condição de estrangeiro, devido a pertencer a um grupo de minoria linguística, 

exige do surdo estratégias de adaptação ao mundo ouvinte, sendo uma das estratégias que 

merecem destaque a apropriação pelos surdos da Língua Portuguesa Escrita (LPE) como 

segundo idioma. Segundo esses autores, “as discussões sobre bilinguismo têm modificado o 

pressuposto que somente a Língua de Sinais (LS) é importante para o surdo” (LOPES; 

GOETTERT, 2015, p. 359), tendo em vista o despertar do interesse dos surdos em acessar 

informações por meio da Língua Portuguesa, principalmente no acesso às tecnologias de 

informação e comunicação, como, por exemplo, as legendas e as mensagens nas redes sociais, 

como Facebook, ou no aplicativo WhatsApp.  

Pesquisas na área da surdez mostram o bilinguismo, que no contexto da pessoa 

surda refere-se à coexistência da Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa, mais 

presente a partir de políticas públicas de inclusão de alunos surdos em escolas de ensino 

regular, e que por determinação legal tornou-se obrigatória a presença da Língua de Sinais na 

mediação pedagógica bilíngue – Língua de Sinais e Língua Portuguesa. Entretanto, as 

pesquisas também indicam que a comunidade surda usa a Língua de Sinais como primeira 

língua e a Língua Portuguesa escrita como segunda.  

Já Perlin, surda não nativa, afirma que “a língua portuguesa não se presta a sua 

visão por imagens e se apresenta como um bloqueio, um estorvo para seu pensamento 

corrente em Língua de Sinais” (PERLIN, 2003, p. 28). 

Com ênfase na perspectiva bilíngue da surdez e nos Estudos Surdos, Corradi 

(2007) destaca o processo de inclusão digital e social de minorias linguísticas, apontando que 

estes usuários surdos utilizam preferencialmente a Língua de Sinais em suas interações 

comunicativas e informacionais.  
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Ilustrando esse discurso na prática, tem-se o depoimento da Profª Dra. Gladis 

Perlin (1998, p. 2), gaúcha, surda, que na sua dissertação de mestrado, contou um pouco da 

sua história: 

[...] os ouvintes falam e a comunicação visual, na paisagem de seus lábios, é 
quase sempre mínima. A comunicação entre as pessoas ouvintes me deixa 
assustada. É difícil compreender o que transmite o seu pensamento através 
dos lábios que se movimentam com uma rapidez terrivelmente louca. 
Observo os lábios com atenção e consigo entender algumas ideias, mas na 
maioria das vezes, desanimo pelo cansaço e pela chateação que me invade 
por não conseguir ter uma noção correta das mensagens dadas. Aí vem de 
novo o sinal de sensação da eminente exclusão na comunicação com 
ouvintes.  
 

Cabe ressaltar que a Língua Portuguesa é a língua oficial do Brasil e, portanto, 

“língua cartorial em que se registram os compromissos, os bens, a identificação das pessoas e 

o próprio ensino”, sendo seu uso obrigatório em várias esferas como nas relações sociais, 

culturais, econômicas, jurídicas e nas instituições de ensino (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, 

p. 17). Diante desse cenário, no âmbito escolar, o ensino da Língua Portuguesa para os surdos, 

como segunda língua (L2), sendo a Língua de Sinais a primeira (L1), é muito importante, pois 

os surdos, como “cidadãos brasileiros, têm o direito de utilizar e aprender a língua oficial” do 

nosso país, fundamental para o exercício de sua cidadania  (QUADROS; SCHMIEDT,    

2006, p. 17). 
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Capítulo 2 

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO EM LIBRAS  

 

No centro da luta pela conquista e garantia de direitos dos surdos, está o uso da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) também pelos ouvintes, pois esses fazendo uso dessa 

Língua configura um importante instrumento de potência nas relações sociais relativo ao 

reconhecimento de sujeitos com singularidades linguísticas integrantes de grupos sociais. 

Perlin mostra-nos que, no fim dos anos 1980, várias publicações com artigos 

direcionadas à comunidade surda denunciavam a discriminação na acessibilidade de pessoas 

surdas às telecomunicações, a não participação de pessoas surdas em filmes e/ou programas 

de TV, e divulgação de imagens estereotipadas de pessoas surdas na mídia, entre outras. Para 

a autora, esse movimento “não é no sentido de excluir a cultura hegemônica ouvinte, mas no 

sentido de abrir o acesso a ela de uma forma que se sobressai a diferença” (PERLIN, 1988, p. 

16-17). 

Essa luta não foi em vão. Com a legalização e o reconhecimento da Libras como 

Língua, os surdos brasileiros conquistaram o direito de se comunicar por meio da Língua de 

Sinais e, mais que isso, de terem acesso à informação por meio de sua Língua natural, não só 

nas instituições de ensino, sejam elas especializadas ou não para deficientes auditivos, como 

também nos serviços públicos e principalmente na mídia televisiva, com a possibilidade de 

serem sujeitos ativos na sociedade em que vivem. 

A Lei nº 10.436/200213 (BRASIL, 2002), também denominada Lei de Libras, 

determina a garantia e o apoio ao uso e à difusão da Libras, tanto no sistema educacional 

quanto no da saúde, e foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626/200514 (BRASIL, 2005). 

Entretanto, o cumprimento total dessa lei e do decreto que a regulamentou ainda 

não é uma realidade. Por essa lei e pelo decreto, além da garantia do uso e da difusão da 

Libras nos sistemas educacionais e de saúde, a Língua de Sinais deve ser disciplina nos cursos 

superiores de formação de professores e de fonoaudiólogos, de intérpretes e tradutores, de 

atuação do Serviço Único de Saúde e de capacitação de servidores públicos (RAMOS, 2013). 

                                                           
13 Lei federal que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como língua oficial das comunidades surdas 
brasileiras. 
14 Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
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Segundo Ramos (2013, p. 27-28), o cumprimento desse decreto impõe um 

“enorme desafio para Educação ao indicar que em cada sala de aula com alunos surdos a 

presença de professores bilíngues ou intérpretes poderá de uma forma mais efetiva garantir o 

processo educativo para esses alunos”. Acrescenta a autora que mais de 10 anos após a 

publicação do Decreto nº 5626/2005 (BRASIL, 2005) ainda falta muito para uma educação 

efetiva em relação aos alunos surdos, ou seja, “profissionais que falem a mesma língua que 

seus alunos e que conhecendo as suas especificidades possam garantir um ambiente de 

aprendizado que permita ao surdo desenvolver todo o seu potencial” (RAMOS, 2013, p. 28).  

Esse quadro não é muito diferente para o surdo no Sistema de Saúde no Brasil, 

bem como nos serviços públicos em geral, pois são pouquíssimos os servidores públicos 

proficientes em Libras. Da mesma forma, é desafiador o cumprimento da determinação de 

escolarização do aluno surdo com a utilização de equipamentos e tecnologias de informação. 

Mais recentemente, a Lei nº 12.527/2011(BRASIL, 2011) regulamentou o acesso 

à informação pelas pessoas com deficiências, conforme o artigo 8º, nos parágrafod2º e 3º, 

inciso VIII: 

 
Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas. 

[...] 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (Internet). 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, 
entre outros, aos seguintes requisitos: 

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 
conteúdo para pessoas com deficiência (BRASIL, 2011). 
 

Para Witkoski (2010), apesar de ser fundamental ter o reconhecimento do uso e da 

difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela legislação brasileira, só isso não basta. 

Para além do campo educacional, mesmo após as últimas conquistas legais, a 

Libras não é ofertada sistematicamente como recurso de acessibilidade à informação em 

quase nenhum meio de comunicação de sons e imagens, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal, ainda que isso esteja previsto no artigo 19 da Lei de acessibilidade, Lei nº 10.098, 

de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000), que diz:  
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Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão planos de 
medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou 
outra subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas 
portadoras de deficiência auditiva (BRASIL, 2000) (grifo nosso).  
 

 

Verifica-se que o texto legal, quando trata do uso da “linguagem” de sinais ou 

subtitulação, pode dar margens a interpretações de que a inserção da legenda pode substituir a 

Libras, e ser uma alternativa ao acesso à informação pelos surdos. Entretanto, entendemos que 

a inserção da legenda por si só não garante o acesso à informação pelos surdos analfabetos, 

por exemplo, ou que não dominam a Língua Portuguesa, que é o que pode ocorrer com a 

grande maioria dessas pessoas. Infere-se que a maioria dos surdos brasileiros enfrentam 

dificuldades com o Português, considerando que “apenas um em cada quatro brasileiros 

domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática”, segundo o Indicador de 

Alfabetismo Funcional – Inaf – de 2011 (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2012).  

Somado a isso, segundo Smith (2008), temos que a capacidade do homem de ler 

as legendas na TV é de 100 a 180 palavras por minuto, ou seja, três palavras por segundo, o 

que dificulta ainda mais a habilidade de leitura pelo surdo.  

O emprego de legendas e intérpretes, por vezes encontrados em outras 

programações televisivas, seja na WEB seja em canais sob concessão pública, foram 

conquistas importantes para o acesso à informação pela TV. Porém, esses recursos 

apresentam desafios para esse público quanto à compreensão do conteúdo veiculado. 

É possível perceber a importância da função social da TV quando, em 2003, pelo 

Decreto nº 4.901/2003 (BRASIL, 2003), foi instituído o Sistema Brasileiro de TV Digital – 

SBTVD – tendo sua implantação sido iniciada em 2006, por meio do Decreto nº 5.820, de 29 

de junho de 2006 (BRASIL, 2006). Esse sistema, que utiliza tecnologia digital e não mais a 

tecnologia analógica dos televisores existentes no País, “ambicionava um modelo capaz de 

priorizar a urgente questão da inclusão social,” (TONIETO, 2006, p. 1), sendo essa, uma, se 

não a principal motivação do SBTVD, constante no inciso I do artigo 1º do Decreto nº 

4.901/2003: “promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por 

meio do acesso à tecnologia digital, visando à democratização da informação” (BRASIL, 

2003). 

Para Tonieto (2006), o SBTVD objetivava priorizar a característica de 

interatividade, a fim de dotar a TV brasileira, presente em mais de 95% dos domicílios 
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(IBGE, 2010), de serviços digitais (educação a distância, informações governamentais, acesso 

a serviços de saúde etc.) permitindo ao brasileiro comum o acesso à Internet. 

Na exposição de motivos para instituição do SBTVD, o então Ministro das 

Comunicações Miro Teixeira (2003) ressaltou a necessidade de fazer da inclusão digital, 

utilizando-se da interatividade, o meio mais eficaz e rápido de alcançar a inclusão social, ou 

seja, valer-se do acesso à Internet como meio de promoção da inclusão social, com 

importantes repercussões na capacidade de inovação e na formação de novas gerações de 

pesquisadores (TONIETO, 2006). 

Nesta perspectiva de inclusão social, podemos destacar também o papel da TV, 

como potente meio de comunicação de massa, no processo de difundir a informação e 

conhecimento. Presente na grande maioria dos lares dos brasileiros, a TV, devido ao seu 

alcance, desempenha uma importante função de socialização e promoção cultural 

contemporânea. Bevort e Belloni (2009, p. 1086) sinalizam que na reunião ocorrida em 

janeiro de 1982, em Grünwald, na Alemanha ocidental, com a participação de representantes 

de 19 países, foi reconhecida, além da importância das mídias nas esferas sociais e culturais, 

também a função instrumental das mídias, incluindo aqui a TV, na promoção da participação 

ativa do cidadão na sociedade, promovendo uma “compreensão distanciada, analítica e crítica 

das mensagens midiáticas, tanto de seus conteúdos quanto dos contextos políticos e 

econômicos de sua produção”. 

  

 

2.1 Informação transmitida por surdo e por intérprete de Libras 

 

O trabalho do intérprete foi uma grande conquista para os surdos sinalizantes, pois 

vem permitindo a ampliação do acesso à informação por esses sujeitos. Nós também 

reconhecemos a importância do trabalho do intérprete de Libras, entretanto, consideramos 

tratar-se de uma função complexa, pois não envolve somente a tradução de palavras, mas 

também interpretação de significados, “os quais as pessoas surdas podem entender como 

possuidoras de diferenças culturais que ultrapassem o mero processo de traduzir palavras 

faladas por gestos” (GEDIEL, 2010, p. 106). Daí a diferença da Língua de Sinais por um 

nativo (pessoa surda) e por um ouvinte (intérprete). 
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Marcon (2012), com fundamentação teórica nos estudos de Saussure (1995) 

veiculados no Curso de Linguística Geral (CLG), na perspectiva dos estudos linguísticos, 

adota o conceito de signo linguístico proposto pelo CLG, uma vez que, segundo a autora, tal 

teoria traz uma visão geral da relação entre significado e significante na construção de signos, 

e a relevância desse aspecto deve-se à possibilidade de se “estabelecer um entendimento 

preciso sobre a formação do signo linguístico, para verificar como o surdo constrói a 

aprendizagem por meio de sua língua natural em contato com o intérprete” (MARCON, 2012, 

p. 235).  

No caso dos surdos usuários da Libras, a língua é uma relação que liga o 

pensamento ao gesto. “Ao determinar um sinal ao pensamento, a língua evoca uma imagem 

ótica que dará sentido ao signo na Libras” (MARCON, 2012, p. 235). Segundo a autora, 

“cada língua cria um mundo a partir do seu ponto de vista, uma vez que cada indivíduo tem 

uma maneira própria de perceber um mesmo objeto” (MARCON, 2012, p. 235). Em seu 

trabalho, Marcon (2012, p. 237) mostra-nos a diferença na estruturação do universo 

linguístico pelo ouvinte e pelo surdo, esclarecendo que nesse universo existe um conceito que 

se relaciona a uma imagem e não um objeto e um nome para cada objeto. Pela ausência total 

ou parcial da audição, o surdo “precisa ter clara a relação entre o significante e o significado 

na definição de um signo para poder fazer associações com outros signos”, desenvolvendo 

esse processo por etapas: primeiro um signo, depois outro. É necessário para o surdo associar 

a imagem ao conceito, para, então, “poder fazer escolhas e combinações de signos, formando 

um eixo de paradigma e sintagma”. Daí a importância da preparação do intérprete que é o 

profissional que interpreta e traduz a mensagem de uma língua para outra de forma precisa, 

permitindo a comunicação entre duas culturas distintas, possuindo a função de intermediar a 

interação comunicativa entre o surdo e a pessoa que não usa a Libras.  

 Quando a interpretação é simultânea, ou seja, o intérprete não teve acesso prévio 

ao discurso que vai traduzir/interpretar, existe a preocupação de que esta interpretação não 

seja suficiente à compreensão do discurso pelo surdo, haja vista que a tradução não será 

exatamente igual ao discurso original. A mensagem deve ser traduzida/interpretada de forma 

“precisa e apropriada” por um intérprete bem preparado. Nesse sentido, Quadros (2004, p. 79) 

assim se posiciona quanto aos treinamentos dos profissionais intérpretes: 

 

[…] constituíram-se de exercícios de tradução-interpretação da fala para 
sinais e vice-versa e discussão sobre técnicas de processamento de 



43 

 

informação. O foco está no vocabulário e nas frases. Decisões sobre o 
significado estão baseadas nas palavras. 

Pensa-se no intérprete como um reprodutor do texto – sinais, palavras, 
sentenças. […] palavras e frases como unidades de significado não 
correspondem ao entendimento do discurso, significado e interação entre os 
participantes do ato de fala. As palavras, as frases tomam significados que 
podem variar de acordo com os diferentes contextos e pessoas que 
participam do discurso. 

 

   

 Esse também é o posicionamento de Guarinello et al. (2008), que defendem que 

“a interpretação não é uma decodificação, como se o sentido estivesse na língua”. As autoras 

entendem que, ao se considerar um discurso como um efeito de sentido entre os 

interlocutores, fica evidenciado o quanto do intérprete está presente na interpretação, ou seja, 

“entre uma língua e outra há um sujeito que atribui sentidos em uma língua e tenta constituir 

sentidos em outra. Entende-se, nessa visão, que a linearidade da linguagem é uma ilusão” 

(GUARINELLO, et al., 2008, p. s/n.). 

Para as autoras (GUARINELLO et al., 2008), muitos intérpretes não têm domínio 

do assunto que vão interpretar, causando a subtração, o acréscimo ou informações confusas. 

Assim, o surdo, mesmo contando com a ajuda de um intérprete, pode não ter acesso à mesma 

informação que os ouvintes. 

Pesquisas demonstram que somente palavras e sentenças não são suficientes para 

que o surdo construa sua concepção referente ao discurso, pois palavras e frases podem ter 

significados diferentes de acordo com o contexto. A fala é um processo dinâmico e a 

percepção do intérprete como passiva e neutra, para Quadros (2004, p. 80), é um grande 

problema, pois este profissional está envolvido no processo. 

Por a Língua de Sinais ser uma língua que utiliza a visão e o espaço e por ser 

“composta de movimentos e formatos específicos das mãos, olhos, braços, face, cabeça e 

postura corporal, que combinados fornecem as características gramaticais necessárias para a 

formação de uma língua” (LIMA, BOECHAT, TEGA, 2003, p. 46), para o surdo 

compreender e transmitir mensagens de outra língua, somente traduzir palavras para sinais 

não é o suficiente, sendo necessário todo um trabalho de expressão facial e corporal. A língua 

de sinais não é transmitida apenas com as mãos, a experiência visual é característica dessa 

língua. Dessa forma, o intérprete é um intermediário entre o emissor e o receptor que precisa 

captar a mensagem em todas as suas nuances, desde o discurso, passando pela ênfase e/ou 

eloquência na voz do locutor, por exemplo, até uma expressão facial ou um gesto corporal e 
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até mesmo a emoção do interlocutor, para interpretar para o surdo, emoção essa que pode ter 

diferentes percepções por parte do emissor e pelo intérprete. 

Assim, nesse processo com a tríade locutor – intérprete – surdo muito pode se 

perder, pois a mensagem não é transmitida diretamente, dependendo não só da técnica de 

interpretação, mas também da perspicácia e sensibilidade do intérprete, que tem também sua 

bagagem de cultura, valores e conceitos que podem influenciar na neutralidade de sua 

interpretação. E, ainda, a questão da ética, da confiança, do controle emocional e da 

fidedignidade da interpretação, que quando ausentes podem ocasionar problemas, tais como 

omissão, usos incorretos da expressão facial durante a interpretação, equívocos de 

compreensão dos termos que há para serem traduzidos/interpretados, falta de domínio sobre o 

assunto, fatores esses que influenciam e distorcem a interpretação e, consequentemente, a 

informação (SANTOS, 2006). 

Gediel (2010, p. 108) evidenciou em sua pesquisa que “a diferenciação entre 

surdos e ouvintes nas formas de emitir os sinais era visível”, levando-nos a refletir sobre a 

qualidade da informação em Libras transmitida por um nativo e por um intérprete. 

Perlin (2006, p. 136) aponta outra questão: a do Intérprete de Língua de Sinais – 

ILS – e a cultura surda. Para a autora, ao se reduzir a atividade do intérprete de Língua de 

Sinais somente ao ato de tradução, teríamos que encobrir uma gama dimensional de 

significantes e significados, quando diz que os ILS são também intérpretes “da cultura, da 

língua, da história, dos movimentos, das políticas da identidade e da subjetividade da cultura 

surda”, com suas próprias particularidades, sua identidade, sua “orbitalidade” e, por isso, o 

conhecimento da diferença cultural influi sobre a qualidade de sua interpretação. Segundo a 

autora (2006, p. 142), “o ILS é para intermediar a cultura surda e a outra cultura pautada na 

audição e na fala. Não se deve negar aqui que as narrativas culturais assumem o momento da 

tradução/interpretação”, afirmando que a fidelidade da tradução está relacionada e ocorre à 

medida da compreensão do outro, da compreensão cultural. 

Nesse contexto, Santos (2006, p. 30) assim se posiciona quanto ao perfil e atuação 

dos intérpretes de Língua de Sinais: 

 

[...] o fato dos ILS transitarem entre duas línguas, traz consequências além 
das habilidades visuais e auditivas, isto é, outras questões entram em cena, 
tais como o hibridismo cultural, uma vez que esses profissionais se deslocam 
entre fronteiras culturais (de surdos e ouvintes) e se constituem 
politicamente nesses espaços sociais e culturais que desencadeiam relações 
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amplamente complexas. Relações essas de contestação cultural, de 
pertencimento ao grupo de surdos são algumas das exigências quando nos 
posicionamos nas fronteiras entre a LS e o português. Esse lugar nem sempre 
é confortável, pois vivenciamos relações de tensão cultural, em traduzir 
signos que nem sempre são traduzíveis, de enunciar as diferenças culturais 
por meio da interpretação, que às vezes se torna limitada. 
 
 

Martins (2008, p. 114) também reflete quanto à posição do intérprete (ILS), 

inserido na cultura surda, quando aponta o fato de o intérprete ser um ouvinte e trazer consigo 

um contexto histórico de lutas, de poder, de “colonialismo”, da cultura ouvinte com uma 

história de supremacia do ouvinte e da língua oral sobre a língua de sinais dentro dos modelos 

culturais. Nesse contexto, a autora (2008, p. 114-115) assim se manifesta: 

 

Esses saberes se elaboram de modo singular nas comunidades surdas e 
trazem significados sobre o ser ouvinte e vice-versa. Mesmo evitando esse 
binarismo, o fato é que se notam marcas de estranhamentos, uma vez que o 
ILSE15 é também um estranho-estrangeiro, que por mais familiar que se faça, 
pela língua de sinais, sempre será um outro e por vezes suscitará o 
sentimento de estranhamento, desconfiança – marca da própria profissão do 
tradutor (ser fiel ou não ao texto original).  

 

 

 Muitos são os aspectos que envolvem a atividade do ILS e, como podemos ver, não se 

trata de mera tradução e/ou interpretação de palavras, o que nos leva a refletir sobre a 

qualidade da informação transmitida ao surdo por meio desse profissional em comparação 

com a qualidade da informação sem mediador, ou seja, de surdo para surdo, embora cada 

surdo seja único e, portanto, também a informação neste caso não é neutra. 

Assim, podemos entender que uma informação qualificada, no contexto desta 

discussão, seria aquela transmitida na TV para e pelos surdos e em primeiro plano da tela, 

para melhor visualização dos sinais e da expressão corporal, “carregando” consigo 

características relacionadas às identidades surdas e língua natural, além de formas próprias de 

estruturação e expressão da mensagem. 

 

 

 

 
                                                           
15

 N. A. Intérprete de Língua de Sinais Educacional. 
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Capítulo 3 

ACESSO À INFORMAÇÃO EM LIBRAS PARA CRITICIDADE  

 

Neste estudo, informação corresponde à matéria-prima a ser transformada em 

conhecimento por meio da interpretação e compreensão de cada indivíduo (BARRETO, 

1994). Segundo Barreto (1994, p. 1), a informação relacionada à produção de conhecimento 

seria qualificada como “um instrumento modificador da consciência e da sociedade como um 

todo, […] e da consciência do homem e de seu grupo”. Para o autor, o conhecimento só se 

constrói se a informação for compreendida e “colocar o indivíduo em outro estágio de 

convivência consigo mesmo” e dentro do mundo em que sua história individual se 

desenvolve. 

O acesso à informação em Libras seria fundamental para o processo de formação 

do surdo inserido num espaço sociocultural, contribuindo para a possibilidade de apreensão de 

mundo e de construção de uma visão crítica, e atuação individual ou coletiva transformadora 

das condições do ambiente social em que vive (RAMOS, 2013). 

Para Barreto (1994, p. 1) a “informação sintoniza o mundo” e, como elemento 

organizador, associada ao conceito de ordem e de redução de incerteza, dá norte ao homem 

para “estabelecer a sua odisseia individual no espaço e no tempo”. 

Kovach e Rosenstiel (2003, p. 36) vão além e afirmam que o ser humano, por 

instinto básico, precisa de informação. Os autores chamam esse instinto de “instinto de 

percepção”. Para os autores, as pessoas 

 

[...] precisam saber o que acontece do outro lado do país e do mundo, 
precisam estar a par de fatos que vão além da própria experiência. O 
conhecimento do desconhecido lhes dá segurança, permite-lhes planejar e 
administrar as próprias vidas, Trocar figurinhas com essa informação se 
converte na base para criação da comunidade, propiciando a ligação entre as 
pessoas (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 36). 

 
 

Para Barreto (1994), a informação, quando assimilada de forma adequada, 

constrói conhecimento, muda o “estoque mental de informações” do indivíduo, podendo 

contribuir para o seu desenvolvimento e o  da sociedade em que ele vive. Dessa forma, “como 

agente mediador na produção do conhecimento, a informação qualifica-se, em forma e 
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substância, como estruturas significantes com a competência de gerar conhecimento para o 

indivíduo e seu grupo”, num processo de transformação (BARRETO, 1994, p. 3).  

A difusão da informação, entretanto, pode ser condicionada por limitações 

contextuais e cognitivas, necessitando ser transmitida, elaborada e compreendida para gerar 

conhecimento e intervir na vida social, promovendo o desenvolvimento (BARRETO, 1994). 

Segundo o autor, a realidade que se pretende atuar e transformar por meio da informação e da 

construção do conhecimento é heterogênea e formada por vários grupos sociais com 

características próprias, que se diferenciam por diversos fatores “como grau de instrução, 

nível de renda, religião, raça, acesso e interpretação dos códigos formais de conduta moral e 

ética, acesso à informação, confiança no canal de transferência, codificação e decodificação 

do código linguístico comum”, que no caso dos surdos o código linguístico é a Libras 

(BARRETO, 1994, p. 3). 

Assim, mesmo com grande acesso a informações, não significa que efetivamente 

elas serão apreendidas e transformadas em conhecimento pelos sujeitos. “Democratizar a 

informação” (BARRETO, 1994, p. 3) não deve ser sinônimo de oferecer programas para 

facilitar e aumentar o acesso à informação. Para o autor,  “é necessário que o indivíduo tenha 

condições de elaborar este insumo recebido, transformando-o em conhecimento esclarecedor 

e libertador, em benefício próprio e da sociedade onde vive”. A partir de uma perspectiva 

freiriana, seria dizer: para sua transformação, uma vez que a sociedade, sendo uma construção 

dos homens, pode ser modificada por eles (BARRETO, 1994, p. 5).  

No caso da maioria dos surdos, informações disponibilizadas em Libras 

contribuiriam para melhor assimilação dessas informações, possibilitando aos sujeitos 

compreender, refletir e agir a partir delas.  

Entendendo a importância da Língua de Sinais e da percepção visual para os 

surdos, Ramos (2013, p. 35) esclarece que: 

 
Tal como na língua oral em que o signo formado pelo  significante/estrutura 
sonora e significado/sentido permitem a conceitualização do  mundo  para  o  
ouvinte,  para  o  surdo,  a  percepção  visual  não  será  um  mero registro  
dos  estímulos  visuais,  mas  um  modo  de  formulação  e  representação 
conceitual do  mundo. 

 

Nessa mesma linha, Campello (2008, p.76) destaca que “os signos visuais e seus 

produtos, também, fazem parte do significado da língua de sinais”. A informação por meio da 

Língua de Sinais oferece ao surdo oportunidades para  aquisição e desenvolvimento da 
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construção (apropriação) do conhecimento, bem  como  de  “acesso  aos  aspectos  culturais  

envolvidos  em  diversos  contextos sociais”, com desenvolvimento de senso crítico e 

formulação de opiniões (RAMOS, 2013, p. 36).  

A acessibilidade à informação propiciada pela Libras poderia permitir ao surdo 

conhecer mais aspectos da realidade para nela intervir. Isso não significa afirmar que a 

problematização da realidade na qual os surdos estão inseridos dependa de informações da 

mídia. Mas seria preciso reconhecer que a maioria delas não pode ser obtida de outra maneira. 

Considerando a discussão realizada até este ponto da dissertação, trabalhamos 

com a hipótese de que a TV INES veicularia informação qualificada por ser transmitida em 

Libras, mas por profissionais surdos e em primeiro plano da tela, o que propiciaria níveis 

maiores de compreensão. Também seria qualificada por contar com a participação de surdos 

em várias fases da produção, ou seja, desde a construção do roteiro, escolha de pauta ou como 

atores, permitindo a identificação dos temas mais significativos para esta comunidade e 

contribuindo para o empoderamento desses sujeitos ao  verem-se retratados. 

Além da difusão da informação para surdos, a TV INES utilizando a Libras, que 

como qualquer outra língua viva, está sempre em desenvolvimento, disseminaria novos sinais 

e ampliaria o vocabulário, possibilitando o enriquecimento da Língua pelos sujeitos, apoiando 

tanto ao surdo na construção dos conceitos, quanto aos intérpretes na sua atuação.  Assim, 

“evitam que alunos e intérpretes  façam  sinais  provisórios  entre  si,  o  que  poderia 

descaracterizar  a  língua,  transformando-a  em  um  'dialeto  regional'  sem  a possibilidade 

da dialética com os outros usuários da Libras” ( ROCHA, 2008 apud RAMOS, 2013, p. 29).  

A partir de Felipe (2012), podemos pensar que os programas da TV INES 

contribuiriam com a amplificação/expansão da linguagem e, nesse sentido, da consciência 

pelo surdo, considerando que não utilizam apenas uma linguagem coloquial da Língua de 

Sinais. 

 

 

3.1 Informação e conscientização 

 

Como já dito, numa sociedade de ouvintes, o surdo é  minoria não só quanto à 

questão de sua limitação audiológica como também é minoria quando se trata da língua 
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utilizada para se comunicar – a Libras. Nessa situação de minoria perante a sociedade ouvinte, 

os surdos são marginalizados e limitados no acesso à informação.  

Fazendo um paralelo do processo de alfabetização mencionado por Freire (1981) 

com a acessibilidade à informação, entendemos que aprender a ler e escrever pode trazer uma 

oportunidade para que as pessoas percebam o que significa “dizer a palavra”, que, para Freire 

(1981, p. 40-41) é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, 

de optar. Cremos que também o acesso à informação pelo surdo oferece oportunidade 

semelhante de perceber o mundo e situar-se nele, de saber seu papel, num processo de ação-

reflexão, possibilitando o desenvolvimento do pensamento crítico e o direito de expressar-se. 

Os surdos são seres concretos, que realizam e produzem, porém, da mesma forma 

que a minoria analfabeta é oprimida pela maioria alfabetizada, também os surdos, minoria 

linguística numa sociedade de ouvintes que se expressa por uma língua oral, são colocados à 

margem dessa sociedade e  

 

 [...] submetidos aos mitos da cultura dominante, entre eles o de sua “natural 
inferioridade”, não percebem, quase sempre, a significação real de sua ação 
transformadora sobre o mundo (FREIRE, 1981, p. 41). 

 

 

A partir do instante em que essa limitação da Língua se extingue, a possibilidade 

de acesso à informação e de visão do mundo poderia se abrir como uma “janela”. Eis um dos 

passos para o surdo ver-se como marginalizado e lutar por uma realidade menos opressora. 

Acreditamos que, ao serem oferecidas às pessoas com necessidades especiais 

oportunidades e condições para ampliarem sua visão de mundo, e os meios adequados que 

possibilitem o desenvolvimento de suas habilidades, haverá mais condições para sua 

participação na vida social, econômica, cultural e política da sociedade (ALMEIDA, 2008). O 

que nos leva a refletir sobre a acessibilidade à informação pela pessoa surda como 

contribuição para sua “conscientização” (FREIRE, 1979) e cidadania.  

De maneira sintetizada, o conceito de cidadania pode ser compreendido, de acordo 

com Giddens e Sutton (2015, p. 306), como “status conferido aos indivíduos dentro de uma 

comunidade nacional ou política específica que carrega consigo determinados direitos e 

responsabilidades”. Essa conceituação é bem próxima à de Marshall (1998), que define 

cidadania como a participação integral do homem na comunidade política com direitos e 

deveres. 
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Segundo Freire (2000), é na capacidade de observar, de avaliar, para, decidindo, 

escolher, intervindo na vida da cidade, que exercemos nossa cidadania. Para ter direitos e 

deveres, para viver criticamente em sociedade, é preciso antes conhecer esses direitos e 

deveres, ter informação a respeito da sua realidade, de seu país e do mundo, do conhecimento 

sistematizado pelas ciências e sobre temas da vida social, política, econômica, enfim sobre 

todos os aspectos. Com acesso amplo à informação é possível ter opinião, tomar decisões, 

fazer escolhas, ter certa autonomia e ter uma vida mais participativa em sociedade. O surdo 

como ser histórico-social, ser pensante, comunicante, parte integrante da sociedade, também 

deve ter o direito à informação efetivado, conforme previsto na Carta Magna. 

Entendemos que a informação é um elemento importante, embora não seja 

garantia, para o “desvelamento”/percepção da realidade pelo homem. Ela pode provocar uma 

reflexão, ser utilizada no processo de elaboração do pensamento crítico e desenvolvimento da 

autonomia, de construção de sua humanidade. Trata-se de matéria-prima que pode contribuir 

para o processo permanente de “conscientização” (FREIRE, 1979). 

A conscientização implica em um processo permanente de buscar ultrapassar a 

posição espontânea de apreensão da realidade, tornando-a objeto cognoscível, no qual o 

homem assume uma posição epistemológica de sua relação com o mundo. Freire (1979) 

esclarece que a tomada de consciência, que é a aproximação espontânea que o homem faz do 

mundo, não é uma posição crítica, mas uma posição ingênua.  “Quanto mais conscientização, 

mais se ‘desvela’ a realidade” (FREIRE, 1979, p. 15). 

A conscientização para Freire (1979, p. 15) é um “teste de realidade”. “Quanto 

mais se desvela a realidade, mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual 

nos encontramos para analisá-lo”. Por esta mesma razão, para Freire (1979, p. 15),  

 

[…] a conscientização não consiste em estar frente à realidade assumindo 
uma posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir fora 
da práxis, ou melhor, sem o ato ação–reflexão. Esta unidade dialética 
constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo 
que caracteriza os homens.  
 

Ressalta Freire (1981, p. 110) que “a reflexão só é legítima quando nos remete 

sempre ao concreto, cujos fatos busca esclarecer, tornando assim possível nossa ação mais 

eficiente sobre eles”, na unidade da prática e da teoria. E a conscientização, ainda segundo o 

autor (1979, p. 15), “não está baseada sobre a consciência, de um lado, e o mundo, de outro; 
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por outra parte, não pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na relação 

consciência – mundo”. 

Para Mendonça (2006, p. 94), a conscientização, na acepção freiriana, é o que 

possibilita aos homens e mulheres “se apropriarem da realidade e compreenderem a sua 

condição existencial no e com o mundo e, dessa forma, realizarem as suas esperanças, seus 

sonhos, suas utopias” e assim, serem atores sociais participantes da sociedade em que vivem. 

Entretanto, se as fontes de informações sobre esse mundo são poucas, se a maioria é barrada 

pela língua, qual a leitura possível do mundo? 

Melo Junior e Nogueira (2011, p. 2) entendem que somente por meio de um 

processo de conscientização e diálogo os seres humanos poderão deixar de “ser tratados como 

coisas para transformarem-se plenamente em pessoas conscientes de si e do seu papel 

histórico no mundo”. Melo Júnior e Nogueira (2011, p. 3), com base em Freire (1981), 

apontam que: “[…] os seres humanos não apenas existem no mundo, mas estão em plena 

relação com este mundo e dessa forma são capazes de tomarem consciência de si e do 

mundo”. 

Quanto à relação dos seres humanos com o mundo, Freire (1981, p. 35) fala-nos 

da diferença entre animais e homens imersos e inseridos (respectivamente) no tempo, quando 

trata dos processos de orientação dos seres humanos, e de conscientização, esclarecendo que o 

processo de orientação dos homens no mundo vai além da associação de imagens sensoriais, 

como ocorre com os animais, envolvendo, no caso dos seres humanos, “pensamento-

linguagem, desejo, trabalho-ação transformadora sobre o mundo, de que resulta o 

conhecimento do mundo transformado”. Para o autor, essa orientação no mundo nivela as 

finalidades da ação com a percepção crítica da realidade. 

De acordo com Freire (1981, p. 35), os animais não têm noção de realidade, não 

se sentem, não se assumem como presenças no mundo, não optam nem valoram, são seres 

imersos no tempo. Já os seres humanos, inseridos no tempo e não imersos nele, são seres 

históricos que se movem no mundo, capazes de optar, de decidir, de valorar. Por isso, Freire 

(1981, p. 35) afirma que  

 

[...] a ação humana, ingênua ou crítica, envolva finalidades, sem o que não 
seria práxis, ainda que fosse orientação no mundo. E não sendo práxis seria 
ação que ignoraria seu próprio processo e seus objetivos. 
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Refletindo a partir de Freire (1979, p. 15), entendemos que a conscientização é um 

“compromisso histórico”, um processo contínuo, pois, ao “desvelar uma realidade”, nova 

realidade se cria, que deve se tornar objeto de nova reflexão crítica. A criação da nova 

realidade “não pode esgotar o processo da conscientização”. 

Para Freire (1981, p. 117), “Toda consciência é sempre consciência de algo, a que 

se intenciona.”. O autor afirma que o conhecimento da realidade é necessário, até mesmo 

“indispensável” para que o homem desenvolva a consciência de si, o que “implica na 

consciência das coisas, da realidade concreta em que se acham como seres históricos e que 

eles aprendem através de sua habilidade cognoscitiva”. 

A conscientização apresentada por Freire pode ser entendida como um processo 

de compreensão cada vez maior da realidade e de si, capaz de contribuir para o 

desenvolvimento de níveis maiores de consciência, de tal maneira que a partir dessa nova 

forma de perceber a realidade se possa nela interferir para transformá-la (MENDONÇA, 

2006).  

Segundo Freire (1981, p. 117), a conscientização não pode parar na etapa do 

desvelamento da realidade. Ela é verdadeira quando “a prática do desvelamento da realidade 

constitui uma unidade dinâmica e dialética com a prática, a transformação”.  

No Dicionário Paulo Freire (FREITAS, 2010, p. 88), o “processo de criticização 

das relações consciência–mundo é condição para assunção do comprometimento humano 

diante do contexto histórico-social”. Por isso, segundo Freire (1979, p. 16), “A 

conscientização é isto: tomar posse da realidade”, num processo de reflexão-ação, de releitura 

da realidade com desvelamento das razões dos fatos e um pensar crítico.  

Para Freire (1981, p. 53), a análise, “tanto quanto possível sistemática”, da 

conscientização, deve partir de “uma compreensão crítica dos seres humanos como existentes 

no mundo e com o mundo”, num processo permanente de existir e não apenas viver, 

entendendo existir como um modo de vida que é próprio ao ser humano capaz de refletir 

sobre si mesmo e sobre a sua vida, “de transformar, de produzir, de decidir, de criar, de 

recriar, de comunicar-se,” de perceber-se criticamente no mundo e não simplesmente adaptar-

se a ele.  

Quanto à relação dos seres humanos com o mundo, Freire (1981, p. 53) diz que 

“enquanto o ser que simplesmente vive não é capaz de refletir sobre si mesmo e saber-se 



53 

 

vivendo no mundo, o sujeito existente reflete sobre sua vida, no domínio mesmo da existência 

e se pergunta em torno de suas relações com o mundo”. Ou seja, existir e não apenas viver. 

Assim, podemos entender, tal como Carvalho (2015, p. 56), conscientização como 

um “processo permanente de reflexão crítica acompanhada de ação transformadora, por meio 

da relação consciência–mundo”.  

Para Freire (1981, p. 55), a transformação do mundo pelos seres humanos, como 

seres da práxis, processo em que se transformam também, significa impregnar esse mundo 

“de sua presença criadora, deixando nele as marcas de seu trabalho”. 

Ação transformadora associada à atitude crítica, isto é, uma atitude de penetração 

no objeto que contribui para o entendimento da razão de ser dos fatos de forma cada vez mais 

lúcida, contribuindo para a organização do pensamento de maneira mais justa, por meio da 

problematização de seu mundo, da análise crítica de sua prática. Assim, os sujeitos poderão 

atuar “cada vez mais seguramente no mundo”, e conhecer a realidade criticamente (FREIRE, 

1981, p. 17).  

Eis as palavras de Freire: 

 

Ao nível humano, o conhecimento envolve a constante unidade entre ação e 
reflexão sobre a realidade. Como presenças no mundo, os seres humanos são 
corpos conscientes que o transformam, agindo e pensando, o que os permite 
conhecer ao nível reflexivo. Precisamente por causa disto podemos tomar 
nossa própria presença no mundo como objeto de nossa análise crítica. Daí 
que, voltando-nos sobre as experiências anteriores, possamos conhecer o 
conhecimento que nelas tivemos. 

Quanto mais somos capazes de desvelar a razão de ser, de por que somos, 
como estamos sendo, tanto mais nos é possível alcançar também a razão de 
ser da realidade em que estamos, superando assim a compreensão ingênua 
que dela possamos ter (FREIRE, 1981, p. 72). 

 
 

Recuperamos a categoria freiriana “conscientização” para refletir sobre a 

importância da acessibilidade à informação, sua compreensão crítica e sua contribuição, não 

garantia, para o processo de conscientização pelos sujeitos. A informação pode ser uma porta 

de acesso às realidades, elemento de conhecimento do que se passa no mundo e com os 

sujeitos. A informação pode contribuir com o desenvolvimento, pelos sujeitos, de sua 

consciência crítica, que está atrelada à ação transformadora, com potencial para interferir e 

transformar essa realidade, numa atitude compromissada, e não neutra, diante do mundo.  
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Quanto maior o número de informações a respeito de um objeto, maiores seriam 

as oportunidades para a sua crítica e, nesse sentido, arriscamo-nos a sugerir que essa 

acessibilidade seria um elemento importante para o processo de conscientização. Esse 

processo nunca se esgota, já que uma vez “desvelados” aspectos da realidade, logo ela se 

modifica e novos desvelamentos são necessários (FREIRE, 1979). Nesse sentido, entende-se a 

conscientização como um processo formativo, em que os homens se educam mediatizados 

pelo mundo (FREIRE, 1987) permanentemente. Nem todos, mas os que buscam e lutam pelo 

fim de sua e da opressão dos demais.  

Sabemos que a informação também pode ser usada para manipulação e 

“domesticação” dos homens. Nossa reflexão  dá-se no contexto de restrição de informações 

variadas transmitidas aos surdos, não desconsiderando, porém, que a ampliação da quantidade 

de informações é apenas um fator que pode, não implica necessariamente, numa maior 

criticidade pelos surdos. 

A privação quanto ao uso da Libras poderia ser relacionada ao impedimento de 

“dizer a palavra” que refere-se ao direito de expressar-se e expressar o mundo, de criar e 

recriar, de decidir, de optar (FREIRE, 1981, p. 40). O acesso às informações pelo surdo 

ofereceria oportunidades para novos olhares sobre o mundo, situando-se nele e buscando 

formas de modificá-lo. Assim como a minoria analfabeta é oprimida pela maioria 

alfabetizada, também os surdos, minoria linguística numa sociedade de ouvintes que se 

expressa por uma língua oral, são “[...] submetidos aos mitos da cultura dominante, entre eles 

o de sua ‘natural inferioridade’, não percebem, quase sempre, a significação real de sua ação 

transformadora sobre o mundo” (FREIRE, 1981, p. 41). Daí a importância de uma educação 

(formal) problematizadora e a autoformação permanente na mesma perspectiva. 

 

 

3.2 Pensamento crítico e cidadania 

 

Reconhecemos que é salutar ao ser humano a busca por informação, por conhecer, 

por saciar a curiosidade. Essa curiosidade é inerente ao homem, que procura esclarecimento, 

indaga, sai da passividade, inquieta-se, move-se e constitui-se como ser criativo. Ter acesso à 

informação implica despertar uma “inquietação intelectual num estado de predisposição à 

busca” (FREIRE, 1981, p. 9). 
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 “A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento 

de algo, como procura de esclarecimento, faz parte integrante do fenômeno vital” (FREIRE, 

1996, p. 15) e, nesse sentido, impulsiona o processo permanente de formação, sobretudo a 

realizada fora do sistema educacional. E com os surdos não é diferente. Entendemos que não 

se trata só de consumir a informação, mas por meio dela desenvolver ideias, formar opinião, 

oportunizar a compreensão crítica, permitindo assim ampliar o poder de expressão, 

contribuindo para a possibilidade de análise do contexto social e de participação na sociedade 

como sujeito ativo integrado e não à margem dela, tendo mais condições de contribuir com o 

processo de transformação da realidade. 

Entretanto, para muitos é negado o acesso a informações e conhecimento por 

barreiras provenientes de uma língua que não dominam. A acessibilidade por meio da Libras, 

no caso da presente pesquisa, torna-se elemento-chave no processo de educação ao longo da 

vida, na constituição de sujeitos autônomos.  

Com respeito a essa inquietação humana e à não passividade, Paulo Freire (1971, 

p. 39-41) diz: 

 
[…] a posição normal do homem no mundo, visto que não está apenas nele, 
mas com ele, não se limita à mera passividade. Não estando limitado à esfera 
natural (biológica), pois participa também da dimensão criativa, o homem é 
capaz de interferir na realidade para modificá-la. 

 

Dessa forma, acreditamos que quanto mais o surdo tiver acesso a informações, 

mais condições terá de ampliar sua visão de mundo, construindo registros dos acontecimentos 

do passado e do presente, e de fazer uma análise crítica, aprofundando sua consciência num 

processo permanente de “conscientização”, capaz de tornar-se sujeito de sua própria história e 

ator social participante da sociedade em que vive, deixando de ter uma visão focalista da 

realidade e passando a ter uma compreensão cada vez mais próxima da totalidade (FREIRE, 

1981).  

O sujeito informado tem maior possibilidade de desenvolver o pensamento 

autônomo, a consciência de seus direitos, como a inserção crítica na realidade, num contexto 

histórico, social, cultural, econômico, político e educacional.  

Segundo Freire (1967), quanto mais o homem conhecer de forma crítica as 

condições concretas de sua realidade, “quanto mais inserido e não puramente adaptado à 



56 

 

realidade concreta, mais se tornará sujeito das modificações, mais se afirmará como um ser de 

opções” (FREIRE, 1967, p. 3). 

A partir do momento em que os sujeitos estão refletindo e atuando, tornando-se 

capazes de perceber que a estrutura social em que se encontram condiciona sua percepção de 

mundo, sua percepção começa a mudar. É importante perceber que a rea1idade social é 

passível de ser transformada; não sendo algo imutável, como se o único caminho fosse a 

acomodação a ela (FREIRE, 1981). Para o autor (FREIRE, 1981, p. 33), é importante que  

 

[…] a percepção ingênua da realidade vá cedendo seu lugar a uma percepção 
que é capaz de perceber-se; que o fatalismo vá sendo substituído por uma 
crítica esperança que pode mover  os indivíduos a uma cada vez mais 
concreta ação em favor da mudança radical da sociedade.  
 

 

A informação pode ser insumo para níveis mais críticos de conhecimento da 

realidade, a apreender a realidade no sentido de descobrir a razão de ser da mesma, num 

processo permanente de problematizá-la, refletindo numa ação prática nessa realidade. 

Por meio da informação, abrem-se as possibilidades de conhecimento dessa 

realidade e de mundo, num processo de desenvolvimento da opinião, do pensamento crítico, 

saindo de uma posição passiva para uma posição ativa, num movimento de ação-reflexão-

ação, de agir conscientemente, situando-se como ser social pertencente a essa realidade, ao 

mundo. 

Contudo, Barreto (1994) problematiza como se organizar, controlar e distribuir de 

maneira correta, política e socialmente a informação, considerando a sua ingerência na 

produção do conhecimento e produção do desenvolvimento, “destino final da informação 

como fenômeno cognoscível” (BARRETO, 1994, p. 7). O autor (1994, p. 2) sinaliza que a 

informação por si só não produz qualquer conhecimento, e que este só se efetiva “a partir de 

uma ação de comunicação mutuamente consentida entre a fonte e o receptor” e acrescenta 

que, numa sociedade com desigualdades sociais, econômicas e políticas, “a disponibilidade ou 

a possibilidade de acesso à informação não implica uso efetivo que pode produzir 

conhecimento”. Daí alerta Barreto que os produtores de informação “não podem dizer ao 

indivíduo o que pensar, mas podem induzir sobre o que pensar”, podendo haver uma 

manipulação das informações de acordo com interesses sociais, políticos, econômicos, 

religiosos e ideológicos. (BARRETO, 1994, p. 3). Segundo o autor, 
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Democratizar a informação não pode, assim, envolver somente programas 
para facilitar e aumentar acesso à informação. É necessário que o indivíduo 
tenha condições de elaborar este insumo recebido, transformando-o em 
conhecimento esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da sociedade 
onde vive (BARRETO, 1994, p. 3-4). 

 
 

Nesse sentido, Freire (1981, p. 44) aponta que “a informação seja sempre 

precedida e associada à problematização do objeto em torno de cujo conhecimento ele dá esta 

ou aquela informação”. A prática consciente dos seres humanos, envolvendo reflexão, é o que 

possibilita o exercício da ação transformadora da realidade (FREIRE, 1981). 

O movimento de reflexão-ação-reflexão do indivíduo, com a percepção de seu 

papel no mundo é o que entendemos ter a ver com inclusão e cidadania, cidadania como 

condição a ser conquistada num processo contínuo por meio do desenvolvimento do 

pensamento crítico. 

Cidadania também como respeito à igualdade (no sentido de não haver relação de 

superioridade/inferioridade entre os homens) e, ainda, às identidades, às culturas. Uma relação 

em que todos sejam igualmente respeitados em suas diversidades, na qual todos tenham o 

direito de se realizarem como seres humanos, incluindo os surdos. 

O surdo deve ser considerado com suas especificidades, sendo reconhecido como 

cidadão que é, com suas identidades, culturas e Língua de Sinais, evitando-se o isolamento 

social e cultural, devendo ser possível uma convivência harmoniosa entre várias culturas e 

línguas (Libras/Português), sem tensão ou opressão, numa verdadeira relação democrática. O 

respeito à multiculturalidade é ressaltado por Freire como pré-requisito para a construção de 

sociedades a partir da “unidade na diversidade” (FREIRE, 2009b, p. 156). 

 

A multiculturalidade não se constitui na justaposição das culturas, muito 
menos no poder exacerbado de uma sobre as outras, mas na liberdade 
conquistada, do direito assegurado de mover-se cada cultura no respeito uma 
da outra, correndo risco livremente de ser diferente, de ser cada um “para 
si”, somente como se faz possível crescerem juntas e não na experiência da 
tensão permanente, provocada pelo todo-poderosismo de uma sobre as 
demais, proibidas de ser. 

 
 

O respeito às diferenças, no caso dos surdos, inclui o reconhecimento efetivo de 

sua Língua de Sinais e o respeito ao direito de ter acesso a informações por meio dessa 



58 

 

Língua, sem tentar que esses sujeitos tenham que buscar se igualar aos ouvintes no uso da 

Língua Portuguesa. 

No Dicionário Paulo Freire (HERBERT, 2010, p. 67), cidadania é explicada como 

“apropriação da realidade para nela atuar, participando conscientemente em favor da 

emancipação”, o que nos faz pensar cidadania construída por meio de um processo de 

conscientização. Ser cidadão é estar consciente de seu papel na sociedade e exercer esse 

papel, de forma reflexiva e crítica sobre a politicidade, importância e consequência de seus 

atos em prol de uma coletividade. 

Acreditamos, também, que por meio da conscientização numa abordagem 

freiriana é que a inclusão pode, de fato, ocorrer. Vemos inclusão não como adaptação do 

incluído à sociedade da maioria, moldando-o, acomodando-o, como sujeito passivo, mas sim 

por meio da capacidade de compreender a realidade acrescida da possibilidade de transformá-

la. Criando, recriando e decidindo é que o homem vai participando e fazendo sua história. 

A expressão “inclusão” pode mascarar a necessidade de haver mudanças 

estruturais na sociedade que possibilitem aos surdos e a todo e qualquer “oprimido” (FREIRE, 

1987) não serem mais excluídos. Ainda que problemática, a palavra “inclusão” será utilizada 

neste trabalho devido à ausência de outra que, no momento, consiga remeter o leitor a esta 

temática. Entretanto, ao utilizá-la, não abdicamos da necessidade de construção de sociedades 

mais justas, nas quais todos possam “ser mais” (FREIRE, 1981). Para isso, o desenvolvimento 

da consciência crítica pelos surdos é condição sine qua non. 

Assim, ao falar em inclusão devemos pensar sobre todas as esferas da vida em 

sociedade, e uma dessas esferas cotidianas diz respeito justamente ao direito constitucional à 

informação, à comunicação e à educação, à medida que os sujeitos com necessidades 

especiais vão ocupando seus lugares sociais e exigindo seus direitos de exercer sua cidadania. 

Tratando da questão da inclusão, Witkoski (2010, p. 1) aponta que a inclusão 

social, passando pela educação inclusiva, é um movimento mundial que pressupõe que os 

excluídos e a sociedade busquem parcerias de equiparação de oportunidades para todos.  

Perona (1995, p. 36) fala de um modelo de igualdade que é, ao mesmo tempo, 

universal e excludente. Witkoski (2010, p. 1), com base em Perona (1995), complementa que: 

 

As teorias sobre igualdade que dominaram o discurso na modernidade estão 
sendo questionadas na medida em que se entende que um modelo de 
igualdade, ao pressupor a universalidade, se caracteriza ao mesmo tempo 
como excludente. As novas discussões pós-modernas têm apresentado uma 
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posição antiuniversalista, partindo de uma relação recíproca em que se 
reconheçam as diferenças e semelhanças, de modo a admitir as diferenças, 
mas não as desigualdades, como a única maneira de  garantir o  pluralismo  e  
a  heterogeneidade  (WITKOSKI, 2010, p. 1). 

 

 

Segundo Almeida (2008, p. 38), para a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais como cidadãos nos vieses sociais, econômicos, culturais e políticos, é preciso 

 

[...] reconhecer a alteridade, a diferença, dentro de um contexto onde a 
cidadania é o elemento essencial para a efetivação dos direitos e deveres, em 
uma sociedade. A falta ou redução de um dos sentidos não é e não pode ser o 
principal obstáculo para a inclusão de tais indivíduos como cidadãos, plenos 
de direitos e deveres. 

 

 

Entendemos que promover a inclusão não deve ser por meio de dar condições 

para tornar a minoria igual à maioria, mas sim respeitar as necessidades e especificidades dos 

excluídos, no caso do surdo, viabilizando a Língua de Sinais na e pela sociedade ouvinte.  

A palavra inclusão pode ser vista como problemática por poder significar a pura 

“integração” de surdos em um sistema que historicamente os oprime. Argumenta-se, no 

entanto, que não é possível estar fora do sistema para transformá-lo. E, nesse sentido, a 

acessibilidade a uma variedade maior de informações a respeito de realidades, para além da 

vivida pelo sujeito, constitui-se como elemento importante de formação. 
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Capítulo 4 

PRIMEIRA WEB TV BRASILEIRA EM LIBRAS E PORTUGUÊS  

 

É crescente a importância dos meios de informação na vida cotidiana, e o 

desenvolvimento de recursos tecnológicos cada vez mais vem sendo fator primordial nos 

processos de produção e transmissão de cultura e conhecimento.  

Reconhecendo essa importância, Bévort e Belloni (2009, p. 1083-1084) ressaltam 

que as mídias “fazem parte da cultura contemporânea”, sendo “um elemento essencial dos 

processos de produção, reprodução e transmissão da cultura” e informação,  “gerando novos 

modos de perceber a realidade, de aprender, de produzir e difundir conhecimentos e 

informações”, funcionando como uma “espécie de escola paralela, mais interessante e atrativa 

que a instituição escolar”. 

Sabe-se que a maioria dos surdos não tem seu direito à educação em Libras 

efetivado. Considera-se, também, que a escola não é o único lugar a contribuir com a 

educação dos/pelos sujeitos. Entre diversas situações e espaços que influenciariam sua 

formação, a acessibilidade a informações pela Língua de Sinais seria um elemento 

fundamental para sua educação (não formal). 

Gohn (2006, p. 28) traz a distinção entre educação formal, educação informal e 

não formal, esclarecendo que  

 

[…] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 
amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados; e a educação não-formal é aquela que se aprende “no 
mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos.  
 
 

Em seu trabalho, a autora (GOHN, 2006, p. 28-29) conceitua a educação não 

formal como um processo com várias dimensões, entre elas “a educação desenvolvida na 

mídia e pela mídia, em especial a eletrônica”, com a finalidade de “abrir janelas de 

conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais”, buscando 

contribuir para que os indivíduos se tornem “cidadãos do mundo, no mundo”.   

 Sob esse ângulo da educação desenvolvida na mídia e pela mídia, reconhecemos 

a importância da televisão, para além de um canal de transmissão de mensagem, como um 
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potente suporte para ampliar a difusão de cultura, de conhecimento e informação, e, até 

mesmo, potencialmente uma mídia educativa e cidadã16, porém não acessível a todos. 

Para preencher a lacuna de uma TV acessível, no caso específico do nosso estudo, 

para os surdos, o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES, 2014), em parceria com a 

Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP, 2014), que é uma 

organização social destinada ao fomento e à execução de atividades de produção e veiculação 

de radiodifusão educativa e cultural, desenvolve uma TV WEB em plataforma digital, com 

conteúdo bilíngue em toda sua programação com Libras e Português, além de legenda e áudio 

na Língua Portuguesa, para possibilitar que o surdo tenha acesso à informação, bem como o 

ouvinte, buscando a integração entre esses públicos surdo/ouvinte. 

O INES, inicialmente denominado Collegio Nacional para Surdos-Mudos de  

Ambos os Sexos, foi fundado pelo Imperador D. Pedro II em 185617, por uma iniciativa do 

surdo francês E. Huet, tendo sido a primeira instituição a atuar na área de educação de surdos 

no Brasil (ROCHA, 2009).  

Única instituição federal destinada exclusivamente para educação de surdos no 

País, o INES é um órgão ligado ao Ministério da Educação e, por muito tempo, atendeu 

estudantes de vários estados brasileiros e até mesmo do exterior, estabelecendo-se como uma 

instituição de referência nas áreas de educação, profissionalização e socialização dos surdos.  

Atualmente, a Instituição atende no seu Colégio de Aplicação discentes surdos do 

Estado do Rio de Janeiro e, como centro de referência nacional, atende aos demais estados, 

desenvolvendo e/ou orientando pesquisas para a construção e distribuição de conhecimentos 

técnicos e materiais pedagógicos em vários veículos de informação e comunicação para a 

difusão do conhecimento relacionado à educação do surdo, tendo como perspectiva a 

efetivação do direito à educação de surdos, sejam crianças, jovens ou adultos. Ademais, como 

instituição federal, o INES dá suporte às escolas brasileiras, produzindo conhecimento e 

apoiando os sistemas de ensino que devem oferecer educação de qualidade a esses cidadãos 

                                                           
16 De acordo com Melo e Silva (2010, p. 821) a mídia cidadã “atua como instância educativa e formativa, através 
de estratégias criativas e plurais, contribuindo para o estabelecimento de relações sociais e culturais mais 
igualitárias, com vistas ao aprofundamento da democratização da sociedade”.  
17

 Segundo a historiadora Solange Rocha (2009, p. 38), a fundação do Instituto foi considerada como no dia 1º de 
janeiro de 1856 até a publicação do Decreto nº. 6.892, de 19 de março de 1908 (BRASIL, 1908), que transferiu a 
data para o dia 26 de setembro  de 1857, dia da  promulgação  da  Lei  nº 939/1857 (BRASIL, 1857)  que tratava 
em um dos seus artigos sobre a subvenção do Império ao então Instituto dos Surdos-Mudos.  Antes desse 
decreto, os alunos eram bolsistas de entidades particulares ou públicas. 
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que demandam políticas de ensino que contemplem sua singularidade linguística (INES, 

1997). 

Ampliando “seu raio de ação, com uma nova ferramenta pedagógica” (INES, 

2014), o Instituto iniciou as transmissões da TV INES18 em 23/04/2013. Não por acaso, pois 

esta foi a mesma data da promulgação da Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002), que em 2002 

reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão. 

Trata-se da primeira WEB TV bilíngue no Brasil para surdos e ouvintes, com tecnologia 

digital, com “conteúdo educativo”, a não utilizar o recurso da “Janela de Libras”, comumente 

conhecida como “janelinha”, na qual o intérprete de Libras aparece em um canto do vídeo em 

tamanho reduzido. 

A WEB TV, ou TV pela Internet, é uma tecnologia que transmite sinais 

televisivos pela rede mundial de computadores sob a forma de vídeo ou streaming em tempo 

real. No mundo tecnológico digital, é muito comum a utilização de metáforas como, por 

exemplo, quando utilizamos expressões como navegar na Internet ou salvar na nuvem 

(espécie de arquivo virtual). Assim, no âmbito da tecnologia, a palavra streaming, derivada de 

stream que significa córrego ou riacho, segundo Sawaya, (1999, p. 449), remete à ideia de 

“fluxo de informações”, de dados ou conteúdos multimídia, através da transferência de dados, 

utilizando redes de computadores, especialmente a Internet. Foi criada para tornar as 

conexões mais rápidas, como o site Youtube, por exemplo, que utiliza essa tecnologia para 

transmitir vídeos em tempo real.   

O desenvolvimento da tecnologia digital permitiu a criação de dispositivos móveis 

como tablets, smartphones e notebooks, bem como a TV digital no Brasil, o que possibilitou a 

grupos e instituições de comunicação recorrer a essa tecnologia para produzir e transmitir 

conteúdos, inclusive a públicos específicos, como é o caso da TV INES. Essa TV é exibida 

em circuito interno do INES e em multiplataformas, com programas também disponibilizados 

em vídeo sob demanda -VoD - (sigla relativa à expressão em inglês video on demand), que 

trata da disponibilização de conteúdo por meio de tecnologia de redes de banda larga, e que o 

usuário pode acessar quando desejar. 

Além da quase totalidade das famílias brasileiras ter pelo menos um aparelho de 

TV em casa, também os dispositivos móveis e o acesso à Internet estão se tornando mais 

acessíveis (PNAD, 2015). A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2015) 

                                                           
18 Disponível em: <http://tvines.ines.gov.br/>. Acesso em 10 abr 2016.  
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apurou que 27.535 milhões de pessoas (o que representava 40,5% da população brasileira) 

têm acesso à Internet, tendo havido um crescimento desse percentual para 57,5% em 2015 

(PNAD, 2016). A Internet é um canal de hábito de consumo de mídia para 49% das pessoas, 

de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia – 2016 (BRASIL, 2016), inclusive podendo ser 

acessada em aparelhos de TV com conexão. 

Esses números podem demonstrar que a TV INES, por ser uma televisão via 

WEB, em plataforma digital, teria um longo alcance, e os programas da TV INES, que têm 

caráter educativo-cultural, poderiam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e contribuir 

para a formação de um grande número de telespectadores, em especial os surdos, e, ainda, 

contribuir para a inclusão social desses sujeitos19. Essa WEB TV, por meio da tecnologia, 

poderia agregar novas possibilidades de acesso à informação e de comunicação a serviço da 

sociedade. 

A TV INES é feita com a participação de profissionais das áreas da comunicação 

e da educação, contando com ouvintes e surdos em várias etapas da produção, possibilitando 

uma integração entre esses sujeitos. Teria como proposta desenvolver um canal que 

reconhecesse e respeitasse as características do receptor surdo, das comunidades surdas e suas 

culturas, oferecendo a informação em Libras em primeiro plano, construindo um produto com 

a participação de surdos como protagonistas na tela. Além de atores em primeiro plano esses 

sujeitos participariam como fonte e produtores de informação, levando em consideração as 

identidades surdas e suas especificidades. 

A pesquisadora Jonara Siqueira (2015, p. 83) em seu estudo sobre o programa 

“Café com Pimenta” da TV INES ressaltou a prática profissional dos envolvidos na produção 

desse programa, com a interação entre surdos e ouvintes para a realização de um conteúdo 

acessível, diferente do processo de produção de uma TV comercial, aberta. Na TV INES, os 

profissionais têm 

 

[…] envolvimento em uma rotina de protagonismo acessível, tanto no 
manuseio de ferramentas de comunicação como mediadores da informação 
(com a exploração dos recursos com outro condicionamento, ou até a 
improvisação de técnicas de produção de conteúdo), quanto na 
finalização/edição dos programas.  

                                                           
19 Anotações pessoais da entrevista concedida pelas Fonoaudiólogas Rita Nacajima e Maria Inês Ramos, 
responsáveis pelo gerenciamento da implementação da TV INES (Portaria INES nº 260/2012), no Instituto 
Nacional de Educação de Surdos. Rio de Janeiro, em 25 mar 2016. 
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Portanto, esse contato entre os profissionais (inclusive os surdos) e as 
estratégias de produção acessível em televisão não ocorre no sentido 
meramente tecnológico, técnico ou esvaziado de sentido […] 
O percurso estudado na experiência revela alterações no fluxo para a 
produção de um conteúdo acessível. Os processos se ampliam e ganham 
novas roupagens, elementos ressignificados, técnicas aprimoradas, 
densidade. E as rotinas incorporam elementos que são característicos da 
cultura surda e sua linguagem. 

 

 

Os apresentadores da TV INES são surdos e a meta é capacitar e incluir mais 

profissionais com deficiência auditiva em toda a cadeia de produção da TV INES, para torná-

la ainda mais representativa (INES, 2014). 

Em entrevista a esta pesquisadora, Nacajima e Ramos (2016),20 responsáveis pelo 

gerenciamento da implementação da TV INES, afirmaram acreditar que outro viés dessa 

WEB TV seria abrir portas para novas perspectivas de profissionalização desse sujeito. 

Segundo estas fonoaudiólogas, a TV INES, além de contribuir com a inclusão, por meio da 

ampliação do acesso à informação, também contribuiria para o ingresso do surdo no mundo 

do trabalho e para a construção de uma imagem positiva do profissional surdo. Para elas, à 

medida que o surdo vai se interessando em buscar informações, novos conhecimentos e 

entretenimento, a própria sociedade tende a responder, absorvendo esses trabalhadores. 

A TV INES, como parte dos processos contemporâneos de produção, reprodução 

e transmissão de cultura e conhecimento, é um veículo para o acesso à informação pelo surdo, 

e também pelo ouvinte, ao produzir programas que priorizam a Libras, com o surdo em 

primeiro plano na tela, e ainda com legenda e locução em Português em todos os seus 

produtos. Isso poderia viabilizar o acesso das pessoas surdas à informação, podendo 

potencializar “modos de perceber a realidade, de aprender, de produzir e difundir 

conhecimentos e informações” (BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1083), o que contribuiria para 

uma reflexão analítica e crítica da realidade e para construção do processo de conscientização 

dessas pessoas. Essa iniciativa tornou-se econômica e socialmente possível devido ao 

desenvolvimento digital.   

O papel da mídia como disseminador de informações, como potencializador da 

reflexão e da ação transformadora da realidade para uma sociedade mais justa e democrática, 

                                                           
20

 Anotações pessoais da entrevista concedida pelas Fonoaudiólogas Rita Nacajima e Maria Inês Ramos, 
responsáveis pelo gerenciamento da implementação da TV INES (Portaria INES nº 260/2012), no Instituto 
Nacional de Educação de Surdos. Rio de Janeiro, em 25 mar 2016. 
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é um desafio, pois demanda que “atuem balizada no interesse público”, conforme destacaram 

Barbosa e Brant (2005, p. 1): 

 

Vivemos em uma sociedade mediada pelos meios de comunicação, um dos 
principais espaços de circulação de informação e cultura e um dos mais 
importantes para a referência de valores e formação da opinião pública. 
Trata-se de uma arena de disputa e de debate político, que contribui para a 
garantia dos direitos civis e políticos e é espaço para que parte deles seja 
exercida. Esta arena, portanto, deve ser sempre um espaço plural e diverso, 
não apropriado por interesses comerciais. Assim, esperar que a mídia 
contribua na promoção dos direitos humanos significa trabalhar com a 
expectativa de que ela cumpra seu papel de atuar balizada no interesse 
público. 
 

 

Os veículos de comunicação, principalmente a TV pelo seu alto alcance, - 

presente em 97,1% dos 68 milhões de domicílios brasileiros (PNAD, 2016) - , são 

fundamentais para a construção de uma sociedade justa e igualitária, “sob a primazia dos 

direitos humanos e da democracia, formada por cidadãos informados e participativos”, 

segundo Barbosa e Brant (2005, p. 2), e “pelo forte potencial de transformar a realidade de 

uma sociedade que vivencia a generalização da discriminação”.  

No Brasil, a televisão continua sendo uma das maiores mídias de comunicação e o 

veículo preferido de 95% da população, segundo o site Intervozes21. Entretanto, ainda 

segundo o Intervozes (2017), esse importante veículo de comunicação de massa, tido também 

como empresas de mídia, na grande maioria é controlado por grupos específicos de acordo 

com seus interesses econômicos e políticos. Essa concentração da propriedade de mídias 

promove uma concentração de poder e um monopólio que tem implicação direta na 

diversidade de informações que são difundidas e que precisam ser válidas e transparentes. 

Segundo a organização social Repórter Brasil22, a concentração de poder da mídia 

brasileira está nas mãos de nove famílias, que controlam 85% da informação que circula por 

todos os meios de comunicação, “enquanto a imensa maioria dos 180 milhões de habitantes, 

por impeditivos sociais, políticos, econômicos ou técnicos, não tem garantido o exercício 

                                                           
21

 Disponível em: <http://intervozes.org.br/intervozes-e-reporteres-sem-fronteiras-lancam-iniciativa-para-
aumentar-a-transparencia-da-midia-no-brasil/>. Acesso em 08 ago 2017. 
22

 Disponível em: <http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/direitos_humanos_comunicacao.pdf>. Acesso 
em 23 jun 2017. 
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pleno de sua liberdade de expressão e de acesso à informação” (BARBOSA; BRANT,  2005, 

p. 1).  

Como um canal público, a TV INES buscaria possibilitar a acessibilidade à 

informação plural e diversa, por todos, inclusive pelo surdo, respeitando o direito 

constitucional de acesso à informação sem discriminação. Diferentemente dos padrões 

televisivos existentes das TVs comerciais ou abertas, o conteúdo da programação cultural, 

educativa e informativa da TV INES é todo oferecido em Libras e em Português, 

apresentando entretenimento e informação. Além disso, a tecnologia utilizada pela TV INES, 

tanto no processo de produção quanto no de transmissão e distribuição, viabiliza a 

democratização das informações, com base nas prerrogativas do direito humano à informação 

(CUNHA; REBOUÇAS, 2009). 

 

 

4.1 Considerações sobre a produção e distribuição dos programas 

 

A produção da TV INES apresenta características técnicas particulares, com 

especificidades a fim de ser acessível não só ao público surdo usuário de Libras, mas também 

aos surdos usuários de aparelhos auditivos (tecnologia que amplia o som e possibilita algum 

grau de audição), àqueles que se submeteram à cirurgia para implante coclear – também 

chamados de implantados –, aos surdos oralizados que utilizam a modalidade orofacial –  

mais conhecida como leitura labial –, e também aos ouvintes, pois apresenta toda sua 

programação em Libras e  com legendas e locução em português e áudio, democratizando o 

acesso à informação a todos.  

Toda a técnica de cenas, planos, sequências, cenário, vestuário, iluminação 

adequada, enquadramento, posição de câmera, definição de pauta, característica dos atores, 

divisão do espaço no vídeo, combinações dos elementos estéticos com os textuais, 

intertextualidade, aspectos técnico-estéticos, a participação de profissionais surdos e 

intérpretes, além de legendagem em toda a programação, são elementos da técnica produtiva 

diferenciada da TV INES para a produção de seus programas, que a distinguiria do modelo 

padrão de TV. 

Essa técnica de produção própria da TV INES e a participação de pessoas surdas 

nesse processo possibilitariam não só que elas tenham acesso à informação qualificada, mas 

também que saiam da posição de mero receptor para atuar como coparticipantes na produção 
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dos conteúdos apresentados. Como profissionais, os surdos atuam como “sujeitos ativos, 

emissores de ideias e valores e produtores de conteúdo” (SELAIMEN, 2014, p. 23).  

No seu processo de produção, a TV INES distribui sua programação 

gratuitamente via satélite para parabólicas23, TVs a cabo e DTH. O sinal desta TV é 

transmitido ao vivo para a Internet com disponibilização e distribuição do conteúdo e 

armazenamento dos vídeos (Serviço de VoD: Video on Demand) e conversão para diferentes 

formatos, o que possibilita ser assistida em TVs conectadas (smart TV), em computadores, 

por aplicativos para dispositivos móveis – como celulares e tablets – e, ainda, pela TV NBR, 

canal de notícias do governo federal (ACERP, 2014). Segundo a Acerp (2014), a rede social 

YouTube também é utilizada como plataforma complementar para que o internauta possa 

acessar o portal da TV INES com inserção no Google Plus, que interconecta todos os serviços 

Google e, ainda, está presente nas mídias sociais como Facebook, Instagram e Twitter. 

Além disso, esta WEB TV é veiculada em 12 polos, em parceria com as 

universidades e institutos federais: UFAM – Universidade Federal do Amazonas; UFC – 

Universidade Federal do Ceará; UEPA – Universidade Estadual do Pará; IFSC – Instituto 

Federal de Santa Catarina – Campus Palhoça Bilíngue; UFPB – Universidade Federal da 

Paraíba; UFBA – Universidade Federal da Bahia; IFG – Instituto Federal de Goiás; UFGD – 

Universidade Federal de Grande Dourados; UFLA – Universidade Federal de Lavras; UFPR – 

Universidade Federal do Paraná; UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, com oferecimento do Curso de Pedagogia 

Bilíngue – Português/Libras –, na modalidade a distância nas cinco regiões do País. 

Ampliando a distribuição desta WEB TV, os Centros de Atendimento aos Surdos – CAS – 

foram equipados para receber o sinal da TV INES em 26 cidades brasileiras. 

A produção e distribuição de conteúdos digitais educativos, culturais e 

jornalísticos exclusivos da TV INES é voltada para um público de crianças, jovens e adultos 

com uma programação linear de 24 horas e sete dias por semana no ar, com atualização 

semanal e publicação no Portal, diversificada para várias faixas etárias, apresentando 

reportagens, jornais, desenhos animados, talk show, filmes, além de programas esportivos, 

culturais e sobre tecnologias, conforme a grade que apresentamos a seguir. 

 

 

                                                           
23

 Por meio da banda C do satélite StarOne C1 na frequência 4128 MHz, com symbol rate de 4068, na 
polarização horizontal, com transmissão digital. 
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4. 2 Programas transmitidos pela TV INES 

 

No início da operação, em 2013, a TV INES criou, produziu e exibiu nove 

programas próprios: Aula de Libras, Tecnologia em Libras, Café com Pimenta, Panorama 

Visual, Manuário, Superação, Gera Mundos, Comédia da Vida Surda e Cinemão, todos 

apresentados por profissionais surdos (ACERP, 2014). 

Em 2015, “objetivando uma programação mais educativa, diversificada, buscando 

a inovação e a ampliação da comunicação com os surdos” (INES, 2014, p. 10), a TV INES 

apresentou quatro novos programas, incluindo o material a ser utilizado no Curso de 

Pedagogia na modalidade de EaD, com o objetivo de difundir as práticas pedagógicas 

utilizadas na educação de pessoas surdas. Listamos, a seguir, os programas com suas 

respectivas ilustrações/fotografias24, de acordo com a sinopse reproduzida do site da TV INES 

(2017). 
 

• AULA DE LIBRAS 

Com apresentação do professor Heveraldo Ferreira, o programa é 
destinado a surdos e ouvintes que querem aprender a Língua 
Brasileira de Sinais. Com o auxílio de animações, locuções e 
legendas, o professor ensina, passo a passo, os sinais básicos para se 
comunicar a partir do vocabulário de temas específicos como família, 
escola, dias da semana, meios de transporte, cultura, entre outros. 

 
 

• TECNOLOGIA EM LIBRAS 

O professor Renato Nunes mostra as novidades e avanços 
tecnológicos que podem facilitar a rotina e a comunicação dos  
surdos,  tais  como  recursos e aplicativos  para tablet e celular, 
aparelhos necessários no dia a dia, como, por exemplo, despertadores 
e babás eletrônicas, especialmente criados para esse público. 
 

 

• CAFÉ COM PIMENTA 

Apresentado pelo professor e pesquisador surdo Nelson Pimenta, que 
tem experiência no mundo artístico, Café com Pimenta é um 
programa de entrevista com personalidades sobre temas relevantes e 
atuais. 
 

                                                           
24 Fotos e ilustrações dos programas da TV INES. Fonte: site da TV INES. Disponível em: 
<http://www.tvines.ines.gov.br>. Acesso em 23 jun 2017. 
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• PANORAMA VISUAL  

Informação e entretenimento comandados pelas apresentadoras 
surdas Clarissa Guerretta e Rafaela Vale, com a colaboração de 
repórteres surdos. 

 
 
 
 
 
• CINEMÃO 

Faixa da programação da TV INES que traz filmes brasileiros com 
legenda descritiva em português com apresentação antes do início do 
filme de um ator que faz um breve resumo sobre a história do filme e 
suas curiosidades. A programação passa por todos os gêneros 
cinematográficos, incluindo documentários premiados. Ao final de 
cada sessão, o apresentador desafia o público com perguntas 
instigantes para que haja a possibilidade de interatividade através de 
comentários sobre os filmes em redes sociais.  

 
 
 
• MANUÁRIO  

Manuário é um programa que apresenta novos itens lexicais em 
Libras. É um dicionário acadêmico bilíngue: Língua Brasileira de 
Sinais e Português. A pesquisa é desenvolvida pela equipe do 
Departamento de Ensino Superior do INES – Desu. A cada episódio 
são apresentadas curiosidades, cultura e história sobre a vida de 
filósofos, pensadores e personalidades marcantes. O programa auxilia 
estudantes surdos, ouvintes e intérpretes, na leitura e aprendizado dos 
sinais de cada personagem. 

 
 
• SUPER AÇÃO 

Interprogramas informativos pautados nos acontecimentos esportivos 
do Brasil e do mundo, mostrando também a atuação dos surdos no 
Esporte, pouco difundida na mídia. Super Ação é um programa 
voltado aos milhões de surdos no Brasil que são amantes de esporte. 
No ano da Copa, o programa iniciou mostrando uma série sobre o 
mundial de futebol no Brasil, os estádios construídos nas 12 cidades-
sede para a competição, e as 32 seleções que disputaram o 
campeonato.  Mas não é apenas o futebol o foco do Super Ação. 
São contadas histórias de esportistas surdos que se destacaram em 
diversas modalidades e pessoas que estão iniciando no desporto e 
também as principais competições e as curiosidades do esporte.  
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• GERA MUNDOS 

Programa apresentado por educadores que tem o objetivo de difundir 
as práticas pedagógicas utilizadas no ensino de alunos surdos. Série 
de documentários sobre os avanços no desenvolvimento educacional 
da pessoa surda, incluindo a plena socialização e o respeito a suas 
diferenças. A cada episódio, uma nova realidade é mostrada, focando 
na força transformadora de pessoas que sonham e fazem. 
 
 
 
• REVISTA ELETRÔNICA 

Programa com formato de revista eletrônica com temas diversos, traz 
entre outras, matérias sobre economia, política e cultura, com 
entrevistas realizadas por professores /atores/radialistas. 
 
• AULINHA DE LIBRAS  

Programa infantil educativo, direcionado a crianças surdas e ouvintes 
na faixa etária de três a oito anos. O programa Aulinha de Libras 
utiliza elementos do universo infanto-juvenil para ensinar de forma 
lúdica os princípios da Língua Brasileira de Sinais. 
 
• CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

O programa é destinado ao público infantil (surdo e ouvinte) que 
entrou em contato com o universo da Literatura infantil com clássicos 
e também autores da atualidade por meio da Libras. Com o auxílio de 
animações, locuções e legendas o apresentador conduz o público ao 
mundo da Literatura infantil. 

 

• CONTEÚDOS PARA EAD 

Produção de material audiovisual para veiculação em 10 polos 
(universidades), que em parceria com o INES oferecem o Curso de 
Pedagogia Bilíngue – Português/Libras –, na modalidade a distância 
nas cinco regiões do País. 

 

A partir de 2016, novos programas foram incluídos na grade de programação da 

TV INES: 

 

• A VIDA EM LIBRAS  

O apresentador surdo Heveraldo Ferreira mostra sinais em Libras e 
curiosidades  da vida cotidiana. Cultura, esportes, educação, 
gastronomia e situações do dia a dia são alguns dos temas que o A 
Vida em Libras aborda, sempre com o auxílio de animações, locuções 
e legendas. 
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• HONZÍK E SAMUEL  

Série de desenhos de animação para crianças, com direção de Ivan 
Renc e Música de Jaroslav Uhlir. 
 
• A LOUCA OLIMPIADA  

Com 11 jovens artistas surdos, o grupo de teatro do INES apresenta a 
comédia de pantomima Louca OlimPiada explorando a linguagem de 
gestos e expressão corporal, além da língua de sinais. Com direção 
artística do professor Silas Queiroz, oito episódios abrangem com 
humor modalidades olímpicas, a visibilidade da cultura surda e 
contribui para o encontro saudável entre os alunos da instituição, 
desenvolvendo neles o potencial da experiência artística. 
 
• COMÉDIA DA VIDA SURDA Com o objetivo de fazer rir, o 
programa mostra os desafios do cotidiano de pessoas surdas. Com 
inspiração no universo clown25, revelam, de maneira bem-humorada, 
as dificuldades e conquistas no dia a dia, a realidade da exclusão e a 
falta de recursos no nosso país para lidar com a diversidade. 
Participam dos treze episódios da série: Sávio Moll, um dos 
fundadores do grupo Doutores da Alegria; Virginia Maria; Sandro 
Haddad, ator surdo, filho do teatrólogo Amir Haddad; além de uma 
equipe técnica especializada em linguagem cênica, corporal e gestual, 
pioneira no desenvolvimento de trabalhos com surdos. 
 
• AS CHAVES DE MARDUM 

O Reino de Mardum está em perigo. Os irmãos Cacá e Nina precisam 
ajudar o comilão Anonimus a salvar o Reino. As crianças entram no 
Portal que dá acesso a outra dimensão para uma aventura de perigos e 
mistérios. Elas têm que resgatar as treze Chaves Mágicas Musicais e 
livrar o reino das garras de Rumpus. O vilão quer tomar o trono do 
Rei Ghor e ficar com as Chaves a qualquer custo. A série é voltada 
para o público infantil e aborda, de maneira lúdica, o aprendizado da 
Matemática nos anos iniciais, com conteúdos extras em uma 
plataforma online e jogos digitais e material de apoio ao professor. 

 
 
 
• CENTRO DE APOIO AOS SURDOS – CAS 

Série que mostra o trabalho dos Centros de Apoio aos Surdos de todo 
o Brasil e sua participação no II Encontro de CAS, que aconteceu no 
INES em maio de 2013. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Linha de trabalho da arte de representar. Personagens antigos do teatro e do circo, são caricaturas vivas do ser 
humano. Fonte: A Linguagem do Clown. São Paulo: Centro de Pesquisa e Estudo do Teatro Infantil- Cepetin. 
Disponível em: <https://www.cepetin.com.br/artigos/a-linguagem-do-clown/>. Acesso em 17 jun 2017.  
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• MOMENTO AMBIENTAL  

Cuidar do meio ambiente é hoje uma obrigação e também um desafio 
para todos os habitantes do planeta. Uma preocupação que ganha 
novos contornos e exige providências sérias e rápidas. É neste 
contexto que o Centro de Produção da Justiça Federal – CPJUS – 
decidiu produzir o programa Momento Ambiental. Trata-se de um 
interprograma exibido nos intervalos das emissoras públicas e 
comunitárias que traz exemplos de iniciativas simples, mas capazes 
de ajudar a preservar o planeta. 

 

 
 
• PIADAS EM LIBRAS  

Comandado pelo ator surdo Áulio Nóbrega, o programa Piadas em 
Libras traz leveza e bom humor para a TV INES. Caracterizado como 
os personagens das piadas contadas, o apresentador interpreta as 
anedotas em Libras, que podem ser compreendidas por ouvintes e 
surdos, graças à locução e às legendas que acompanham a ação. 

 
 
 

•  PRIMEIRA MÃO  

Um jornal bilíngue para surdos e ouvintes com as principais notícias 
do Brasil e do mundo sobre política, economia, serviços, curiosidades 
e dicas de cultura e lazer. O programa apresenta as principais notícias 
da semana, contextualiza as informações e apresenta de forma 
inovadora o que está acontecendo para o público surdo. 
 
 
• O QUE ME FAZ BEM? 

Programa incluído em 12 de junho de 2017, na categoria Destaque é 
apresentado pela jovem surda Silvia Lopes como programação 
especial.  
 
• SABER MAIS 

O Saber Mais tem como objetivo explicar para a população surda 
assuntos importantes, de forma clara e simples, aprofundando o 
significado de cada tema. A ideia é tirar dúvidas e aproximar cada vez 
mais o público do que acontece no Brasil e no mundo. 
 
• BOLETIM 

Os Boletins têm como objetivo contemplar os desdobramentos das 
notícias de cada semana, de maneira a atualizar o público sobre 
informações factuais. São roteirizados, apresentados, legendados e 
editados unicamente por surdos. São informativos com uma 
linguagem específica, que respeita a estrutura gramatical da Língua 
Brasileira de Sinais, assim como a heterogeneidade da população 
surda do Brasil. 



73 

 

Além dos programas produzidos pela própria TV INES, são exibidos em sua 

programação produções de parceiros com informações relevantes para o surdo sobre 

cidadania, direitos, meio ambiente e saúde, entre outros, que são adaptadas para o formato da 

TV INES. Esses programas são apresentados também em Libras, em plano maior na tela. A 

versão em Libras obedece ao seguinte padrão: a altura da “janela” deve ser da altura da tela, a 

largura da “janela” deve ocupar, no mínimo, a metade da largura da tela, e o recorte com a 

imagem do outro participante do programa deve estar localizado preferencialmente no canto 

esquerdo inferior (INES, 2014). Essa grade é composta pelos programas constantes do anexo 

desse relatório final.  

Denota-se que, principalmente os programas do eixo jornalístico, como Jornal 

Visual, Primeira Mão e Panorama Visual possuem potencialidades para problematizar as 

realidades em que os surdos estão envolvidos, e, notadamente, o Programa Saber Mais, que 

aprofunda os temas apresentados, com mais simplicidade e clareza, explicando os assuntos 

importantes para uma maior compreensão pela população surda. Esses programas possuem 

explicitamente a intenção de contribuir para o desenvolvimento do pensamento reflexivo e de 

um grau maior de criticidade, conforme verificamos no Capítulo 3. Não que os demais não 

possam também contribuir, mas não teriam explicitamente essa intenção, esse objetivo direto 

de transmitir informações sobre as diversas realidades, problematizando-as, em um 

desenvolvimento do processo de conscientização. 

Acreditamos que também os programas Manuário e Aula de Libras poderiam 

contribuir, por meio do crescimento do repertório e do vocabulário, para ampliar a visão de 

mundo e a reflexão daqueles que acessam essa WEB TV. A ampliação do vocabulário e do 

repertório pode proporcionar aos surdos o desenvolvimento de autonomia discursiva e crítica 

sobre variados temas, além de aumentar as possibilidades de entendimento de uma variedade 

maior de informações a respeito de realidades, contribuindo, assim, para o desenvolvimento 

do pensamento crítico.  Em termos teóricos, com base em Paulo Freire, para leitura do mundo 

é necessário “nos colocarmos imersos na realidade (fazermo-nos íntimos de nossos 

problemas) e dela emergirmos criticamente conscientes” (ANTUNES, 2002, p. 82). E a 

acessibilidade à informação poderia contribuir para essa imersão. 

Nos documentos oficiais apresentados pela direção da TV INES, constatamos que, 

após um ano do início de suas transmissões, foram ampliadas as formas de interatividade com 

a criação de um novo portal na Internet, buscando possibilitar aos seus WEB-espectadores 
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que, além de assistir aos programas, pudessem também colaborar enviando vídeos, avaliando 

e comentando os programas e as publicações, e interagindo com a TV INES nas redes sociais. 

Os números de alcance de audiência apontam que, em 2013, a TV INES teve mais 

de 72 mil visualizações. Em 2014, esse número subiu para quase 350 mil visualizações, 

chegando a ter um aumento de quase 100% de visualizações no ano de 2015, com números 

significativos nos anos de 2016 e 2017. O levantamento apresentado pela Acerp  demonstra 

esse crescimento de audiência, conforme tabela abaixo:  

 
 

Tabela 1 – Análise de audiência 

Fonte: imagem enviada por e-mail pela ACERP, a pedido desta pesquisadora, em 26 jan. 2018. 

 

Esses dados revelam o aumento de audiência desde a estreia dessa WEB TV, 

levando-a a receber prêmios como “Oi Tela Viva Móvel”, uma das principais premiações para 

inovação em conteúdo móvel no Brasil, e o prêmio de público na categoria “Mobilidade para 

Conteúdo Audiovisual”, oferecido pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão – 

SET (TV INES, 2017; ACERP, 2014). 

Dentro da sua história de pioneirismo, a TV INES foi a primeira WEB TV 

bilíngue voltada para surdos e ouvintes a ser credenciada para cobrir os eventos da Copa do 
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Mundo de 2016, que aconteceu no Brasil (TV INES, 2017), e do Desfile das Escolas de 

Samba no Sambódromo do Rio de Janeiro em 2018 (TV INES, 2018). 

 

Fotografia 17: TV INES na cobertura da Copa do Mundo de 2014 
Fonte:  TV INES (2017). Disponível em: <http://tvines.ines.gov.br/>. Acesso em 25 jan. 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 18: TV INES na cobertura do Carnaval Rio de Janeiro 2018 
Fonte:  TV INES (2018). Disponível em: <http://tvines.ines.gov.br/>. Acesso em 26 fev. 2018. 
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Capítulo 5  

METODOLOGIA E ANÁLISE  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida sob uma abordagem qualitativa, com base em 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), face à natureza do objeto de estudo e dado o 

caráter social da pesquisa, que buscou analisar a relevância da TV INES para a ampliação do 

acesso à informação e criticidade pelos surdos. 

O INES, centro de referência nacional na área da surdez, foi escolhido como 

campo de pesquisa por reunir diversos sujeitos surdos em um mesmo local. São discentes, 

técnicos administrativos, professores e pesquisadores surdos, de várias faixas etárias e classes 

socioeconômicas, favorecendo, assim, a constituição de um grupo heterogêneo. Como 

servidora da Instituição, possuo acesso a esse campo de pesquisa e a informações, bem como 

condições favoráveis para contato com profissionais do INES, sendo esse livre acesso de 

suma importância, tanto para a geração das questões investigadas neste trabalho, quanto para 

a identificação dos informantes e dos documentos analisados na avaliação inicial (ALVES-

MAZZOTTI, 1998).  

Esta pesquisadora, inicialmente, se reuniu com gestores da WEB TV no prédio do 

INES, para apresentação formal da pesquisa e conhecer a equipe envolvida, com a intenção de 

fazer uma primeira aproximação frente ao campo. Desses encontros, foi possível observar que 

existem equipes de profissionais para cada programa, com o fazer de cada um voltado para a 

produção de uma informação acessível. Como parte dos procedimentos de investigação, 

tivemos encontros pessoais com a equipe da TV INES, in loco, para acompanhar e observar 

etapas do processo de produção de alguns programas e sua rotina, que incluíram diálogos com 

a equipe e nos possibilitaram captar a dinâmica do trabalho: desde a discussão de pauta, com 

acompanhamento de gravações e edição, até o produto final.  

Esses encontros contribuíram com a primeira de três fases de coleta de dados para 

esta pesquisa. Nesta primeira fase de observação e análise documental, obtivemos cópia do 

projeto de criação da TV INES e do termo de referência contratual com a Associação de 

Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), organização social responsável pelo 

desenvolvimento e execução de atividades de produção e veiculação da TV INES, para 

análise. Tanto o Projeto Básico quanto o Termo de Referência são documentos que dizem 

respeito ao processo administrativo para contratação da Acerp, com especificações técnicas 
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para a produção e distribuição dos programas da TV INES e, portanto, oferecem poucas 

contribuições para este trabalho, quando nos voltamos a seus objetivos. 

Pela leitura dos documentos, vimos que há registros sobre os objetivos da TV 

INES associados à ampliação do acesso à informação pelo surdo. No Projeto Básico, uma das 

justificativas para criação desta TV digital é a concretização de uma TV voltada para a 

acessibilidade de pessoas surdas, fazendo referência à linha editorial desta WEB TV, com a 

produção e distribuição de conteúdos digitais educativos, culturais e jornalísticos (INES, 

2012).  Não encontramos nos documentos disponibilizados definição de metas, valores que 

orientassem os trabalhos da TV, sua missão e a caracterização de surdez.  

No contrato firmado pelo INES com a Acerp, verificamos, após leitura do 

documento, que ficou estabelecida a participação de surdos nas etapas de produção dos 

programas à frente e por trás das câmeras, como protagonistas na tela e também como fonte e 

produtores de informação, com acompanhamento de profissionais do INES em toda parte de 

estratégia e planejamento do canal, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo INES.  

Ainda, como procedimento da primeira fase, realizamos três visitas à TV INES ao 

longo do ano de 2017, quando foi possível observar que ocorrem reuniões semanais entre a 

representante do INES e a equipe da Acerp, responsável pela TV INES, para discutir, entre 

outros assuntos, ajustes financeiros do contrato, aprovação de pauta, mudanças da grade de 

programação etc. Essas reuniões possibilitam um acompanhamento in loco pelo INES para 

selecionar e avaliar os produtos que se enquadram nos parâmetros técnicos e educativos desta 

WEB TV.  

Nas visitas de observação, também pudemos confirmar a participação de surdos 

nos processos de produção desta WEB TV, de forma ativa, alguns como consultores e outros 

como funcionários contratados. Contudo, apesar dessa interface proporcionada pelos surdos 

que trabalham na TV INES e também são fontes de informação quando trazem as demandas 

das comunidades surdas para subsidiar a escolha de conteúdos para a criação dos programas, 

um dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa não reconhece a “essência da cultura surda” nos 

conteúdos: 

 

É um conteúdo de ouvintes. Por que não tem a essência da cultura surda, 
não tem. Parece que é a roupa de uma outra pessoa que botaram no meu 
corpo (S1 - Pós-graduação stricto sensu). 
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 S1 (Sujeito 1) é um dos surdos que compuseram a amostra, que teve como 

condição sine qua non ser telespectador da TV INES. Observou-se os critérios de os 

participantes serem usuários de Libras e possuírem escolaridade entre ensino fundamental e 

superior com pós-graduação stricto e lato sensu. Esta seleção foi feita por meio de convite, a 

partir de uma consulta prévia mediante diálogo entre esta pesquisadora e os surdos contatados 

que trabalham e/ou estudam no INES. Definida a amostra com 12 sujeitos que aceitaram o 

convite para participar da pesquisa, dentre os 20 surdos consultados, foi feita a aplicação do 

questionário seguida da realização da entrevista.  

Na segunda fase da coleta de dados, aplicamos questionário impresso (Anexo III), 

com 16 perguntas fechadas e de múltipla escolha aos 12 surdos, a fim de traçar um perfil, 

saber com que frequência assistem à TV INES e os programas mais assistidos, objetivando 

atender aos objetivos específicos deste trabalho.  

Na última fase, foram realizadas entrevistas qualitativas semiestruturadas, 

individualizadas, com os 12 surdos adultos respondentes do questionário, usuários de Libras. 

Reunimos, assim, sujeitos surdos com faixa etária entre 18 e mais de 55 anos, sendo seis do 

sexo masculino e seis do sexo feminino, entre alunos, servidores, tanto docentes como 

técnico-administrativos e terceirizados. 

Para a segunda e terceira fases, produzimos um vídeo em Libras com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)26, a ser apresentado aos surdos antes da aplicação 

do questionário e da entrevista. Tal medida foi importante para tentar garantir a mais ampla 

compreensão, pelos surdos participantes, do documento a ser assinado, estabelecendo uma 

relação de confiança com esta pesquisadora, propiciando que eles se sentissem mais à vontade 

para colaborar com a investigação, e buscando maior riqueza nas respostas. 

Realizamos um teste-piloto, para as fases dois e três (questionário e entrevista), a 

fim de corrigir as possíveis falhas nos instrumentos de coleta de dados. Valeria recordar que, 

primeiramente, optamos por realizar a aplicação de questionário em Língua Portuguesa 

Escrita (LPE). Após o teste-piloto do questionário, verificamos a dificuldade de compreensão 

do texto e, consequentemente, obtenção de respostas incompletas ou superficiais, o que nos 

levou a decidir por aplicar o questionário em LPE com acompanhamento de um intérprete em 

                                                           
26

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=qVjNKScN4IY&feature=youtu.be>.  Acesso em 31 jan 
2018. 
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Libras. O teste-piloto da entrevista demonstrou não haver necessidade de nenhuma alteração 

na atividade proposta. 

Houve uma boa aceitação por parte dos convidados a responderem o questionário 

e a serem entrevistados. A participação foi efetiva e espontânea, sem nenhuma intervenção do 

INES. Após os participantes assistirem ao vídeo em Libras do TCLE e, concordado em 

participar da pesquisa, iniciamos a aplicação do questionário em Língua Portuguesa Escrita, 

com a presença de um intérprete que apresentou também todas as perguntas em Libras e 

auxiliou a pesquisadora a dirimir as dúvidas. 

Buscando minimizar os riscos de divergência de interpretação, foi convidado um 

único intérprete com domínio das estratégias, das técnicas e do processo de tradução e 

interpretação do Português/Libras e Libras/Português, uma vez que essa pesquisadora não tem 

fluência na Língua de Sinais e não tem competência para atuar como intérprete. O intérprete 

Ramon Linhares, com licenciatura em Letras/Libras pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ – e mestrado em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC –, possui certificação de Proficiência para Uso e Ensino da Libras 

(Prolibras), expedida pelo Ministério da Educação, e contribuiu tanto na aplicação dos 

questionários quanto nas entrevistas.  

A presença desse profissional também possibilitou uma tradução mais fidedigna, 

o que propiciou um ambiente de confiança aos entrevistados ao saberem que seu discurso 

seria interpretado por um profissional, cuja qualidade do trabalho é institucionalmente 

reconhecida, bem como pelos próprios surdos.  

Os dados da pesquisa de campo a serem apresentados no presente trabalho foram 

coletados em dois momentos distintos. A aplicação do questionário ocorreu no período de 

julho a agosto de 2017 e as entrevistas no período de agosto a setembro de 2017. A 

composição da amostra foi a seguinte: 

• pós-graduação stricto sensu, sendo duas professoras pesquisadoras do Departamento de 

Ensino Superior do INES;  

• pós-graduação lato sensu, sendo dois docentes e um técnico administrativo; 

• nível superior,  prestador de serviço terceirizado; 

• nível médio, sendo três discentes e um técnico administrativo; e 

• nível fundamental, sendo um técnico administrativo e um discente.  
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O questionário (Anexo III) foi elaborado com 16 perguntas divididas em três 

blocos: as perguntas de 1 a 5 tinham como finalidade traçar o perfil do respondente. Com as 

questões 6 a 8, buscou-se identificar, em casos de surdez adquirida, uma possível memória de 

registro da Língua Portuguesa27 e a influência de surdos usuários de Libras entre os familiares 

para a aprendizagem da Libras. O terceiro bloco, com as perguntas de 9 a 16, versou sobre o 

acesso à informação e à identificação dos programas mais assistidos na TV INES pelos 

respondentes, a fim de verificar o gênero de preferência e a eventual contribuição para o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

Finda a etapa de aplicação do questionário, procedemos às entrevistas. Ainda que 

possa haver falhas na comunicação, a escolha do procedimento de coleta de dados por 

entrevista deveu-se à facilidade dos entrevistados em se expressar por Língua de Sinais, 

permitindo assim o levantamento de informações mais próximas à linguagem usual para 

compreender como cada um dos sujeitos entrevistados percebe e significa sua realidade num 

processo de criticidade. 

Foi feito registro das entrevistas por meio de filmagem em vídeo com áudio, a fim 

de procedermos, posteriormente, à transcrição para a Língua Portuguesa dos dados coletados 

em Libras. As filmagens foram feitas a partir de uma única câmera que, de um determinado 

ângulo, gravou as imagens e falas dos entrevistados, da entrevistadora e do intérprete. Esse 

critério foi adotado a fim de garantir a visualização dos sinais feitos pelo entrevistado surdo e 

pelo intérprete, resguardando as informações transmitidas em Língua de Sinais. 

O recurso da filmagem em vídeo com áudio buscou, também, manter a 

fidedignidade das respostas em Libras, e permitiu, na fase das transcrições, captar expressões 

faciais, posturas e expressões corporais, bem como suspiros, lacunas de silêncio, risos dos 

entrevistados, entre outras manifestações tão representativas quando se trata deste público, e 

que ajudaram esta pesquisadora a compreender as respostas. 

Logo depois do término da coleta de dados, as entrevistas foram transcritas na 

íntegra por esta pesquisadora para a LPE, de forma artesanal, preferindo a não utilização de 

softwares que fazem transcrição automaticamente, de modo a registrar suspiros, lacunas de 

silêncio, risos dos entrevistados e demais manifestações importantes no momento da análise 

(BARDIN,1977), conforme mencionado no parágrafo anterior, o que não seria possível por 

meio do uso de software. As respostas dos entrevistados estão anexadas no final deste 

                                                           
27

 A memória de registro da Língua Portuguesa, dependendo da idade em que se perdeu a audição, poderia 
influenciar no domínio da LPE. 
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trabalho como Anexo VI, a fim de oferecer ao leitor a oportunidade de examinar alternativas à 

leitura feita pela pesquisadora (MOREIRA; CALEFFE, 2008). Após a transcrição de todas as 

entrevistas, esta pesquisadora, num intervalo de 10 dias, reviu as gravações dos entrevistados 

acompanhando com o texto transcrito a fim de se certificar quanto à fidedignidade dos 

registros feitos e corrigir os possíveis erros de transcrição. 

 

  

5.1 Perfil e preferência dos participantes da pesquisa 

 

Concluída a aplicação dos questionários, foi possível coletar dados que 

apresentaremos nos quadros a seguir, objetivando mostrar o perfil dos sujeitos (S) observados 

nesta pesquisa, identificados por S-1 a S-12. 

 

Identificação Sexo Faixa etária Escolaridade Vínculo com INES 

S-1  
 

Feminino Mais de 45 anos Pós-graduação  stricto 
sensu 

Professora 
pesquisadora 

S-2 

 
Feminino 31 a 35 anos Pós-graduação  stricto 

sensu 
Professora 

pesquisadora 

S-3 

 
Feminino 41 a 45 anos Pós-graduação  

lato sensu 
Técnico- 

Administrativo 

S-4 

 
Feminino 36 a 41 anos Pós-graduação  

lato sensu 
Professora  

S-5 

 
Feminino 25 a 30 anos Pós-graduação  

lato sensu 
Professora  

S-6 

 
Masculino Mais de 45 anos Superior completo  Terceirizado 

S-7 

 
Masculino  25 a 30 anos Médio completo Técnico- 

administrativo 

S-8 Feminino 18 a 24 anos Médio incompleto Discente 

S-9 Masculino 18 a 24 anos Médio incompleto Discente 

S-10 
 

Masculino 18 a 24 anos Médio incompleto Discente 

S-11 
 

Masculino Mais de 45 anos Fundamental completo Técnico 
administrativo 

S-12 
 

Masculino 18 a 24 anos Fundamental 
incompleto 

Discente 

Quadro 1 – Caracterização dos Sujeitos (S) 

Fonte: elaboração própria 
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Conforme pode ser observado no quadro 1, do nível superior constou apenas um 

participante devido à intercorrência  quando da seleção dos participantes, pois um dos sujeitos 

ao ser convidado a participar da pesquisa informou ter nível superior, só vindo a esclarecer 

que tinha pós-graduação lato sensu no preenchimento do questionário. Entretanto, essa 

diferença não chegou a comprometer esta investigação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2 – Tipo de Surdez dos Sujeitos (S) 

Fonte: elaboração própria 

 

Dentre o número total de pesquisados, 33,3% têm surdez de nascença e possuem 

escolaridade de nível superior e pós-graduação. Os sujeitos com o mesmo nível de 

escolaridade, porém com surdez adquirida, correspondem a 16,6%, totalizando 49,9% os 

sujeitos com surdez de nascença ou adquirida na fase da primeira infância e com o maior 

nível de escolaridade. Tais dados permitem-nos inferir que esses sujeitos, por serem surdos de 

nascença ou com surdez adquirida na primeira fase da infância, não têm ou têm pouca 

memória de registro da Língua Portuguesa, não sendo esse, portanto, um fator predominante 

Identificação Escolaridade Tipo de surdez Familiares surdos 

S-1  
 

Pós-graduação  stricto sensu De nascença Tia e prima 

S-2 

 
Pós-graduação stricto sensu De nascença  Marido e filho 

S-3 

 
Pós-graduação lato sensu Adquirida aos 4 anos Não 

S-4 Pós-graduação lato sensu Adquirida com  
1 ano e 6 meses 

Não 

S-5 

 
Pós-graduação lato sensu De nascença Não 

S-6 

 
Superior completo  De nascença Irmã 

S-7 

 
Médio completo De nascença Não 

S-8 Médio incompleto Adquirida com 1 ano Não 

S-9 Médio incompleto De nascença Não 

 

S-10 
 

Médio incompleto De nascença Não 

S-11 
 

Fundamental completo Adquirida aos 6 meses 

 
Esposa 

S-12 
 

Fundamental incompleto Adquirida aos 2 anos   

 
Primos 
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nessa amostra para um maior nível de escolaridade ou domínio da LPE, que eventualmente 

poderia ser relacionada à criticidade. 

Outra leitura que pode ser registrada é a de que os surdos participantes da 

pesquisa são todos usuários de Libras, mas não necessariamente têm familiares surdos, não 

sendo esse também um fator determinante para aprendizagem e fluência dessa Língua. Os 

números revelam que 58,3% dos surdos dessa amostra não têm familiares surdos, mas usam 

Libras frequentemente. 

As perguntas de 9 a 16 do questionário objetivaram mapear os principais 

programas assistidos. No capítulo 4, apresentamos uma lista de todos os programas com breve 

descrição que nos ajuda a identificar se, explicitamente, o programa apresenta informações e 

discussões que poderiam contribuir com a expansão e o aprofundamento da “leitura” que os 

telespectadores já possuem a respeito das realidades vividas por eles e pelos demais. Sem 

desconsiderar que qualquer informação e, nesse sentido, qualquer programa pode contribuir 

com o desenvolvimento crítico e comprometer a ação dos sujeitos, acreditamos que alguns 

dos programas, como jornalísticos e de entrevistas, por seu formato e “intenção”, ofereceriam 

maiores subsídios. Quais, portanto, seriam os preferidos? Essa preferência pode sugerir algo 

em direção ao objetivo desta pesquisa? 

Diante dos dados apresentados pelos participantes, tanto nos questionários como 

nas entrevistas, pode-se destacar os programas mais visualizados, conforme gráfico 1, a 

seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Programas mais visualizados 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com Bardin (1977), deve-se considerar na análise de conteúdo a 

mensagem verbal, gestual, figurativa, documental e até mesmo silenciosa. Sob essa ótica, 

observamos durante a coleta de dados que o questionário foi respondido com mais rapidez. 

Especificamente quanto à pergunta sobre os programas mais assistidos, respondida com a 

seleção dos programas por meio da marcação de um X numa tabela apresentada por essa 

pesquisadora, foi possível observar certo descompromisso. Na entrevista, os participantes 

aprofundaram mais as respostas e foram mais criteriosos, fundamentando as escolhas feitas, o 

que nos leva a pressupor que as informações obtidas por meio das entrevistas podem ser mais 

próximas do que os entrevistados pensam. A análise não se restringiu somente às palavras e, 

na medida do possível, tentou-se interpretar a entrevista como um todo, com uma leitura do 

perfil do sujeito. No entanto, o questionário apontou programas que explicitamente têm o 

objetivo de melhor compreensão das realidades, sendo este também um dado a ser 

considerado. 

Observamos, sinteticamente, que os programas mais assistidos são de entrevista 

(Café com Pimenta), educativo (Aula de Libras) e jornalístico (Primeira Mão). Denota-se que 

os surdos da amostra preferem assistir programas que têm a intencionalidade de ampliar o 

conhecimento e contribuir com o processo de reflexão e crítica. Mais adiante aprofundaremos 

as informações, com análise sobre a relação do nível de escolaridade e os programas mais 

assistidos. 

A entrevista semiestruturada buscou obter respostas para as seguintes questões:  

1. Qual o principal meio de comunicação que você usa para se informar? 

2. Com que frequência você assiste a TV INES? 

3. Qual programa você mais assiste? Por quê? 

4. Antes da TV INES, como você obtinha informação? 

5. E agora com a TV INES você acha que está mais bem informado?  

6. Por que você assiste à TV INES?  

7. Você conhece os sinais utilizados na TV INES ou já viu sinal novo? Aprender sinal novo é 

bom ou não é necessário? Por quê? 

8. Você percebe diferença entre o uso da Libras por um intérprete ou por um surdo? Quais?  

9. A programação da TV INES já provocou reflexões em você? Te fez pensar mais 

profundamente sobre um tema ou não?  

10. O que você não sabia e ficou sabendo pela TV INES?   
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11. A TV INES provocou alguma mudança na sua vida?  

12. O que você gostaria de falar para contribuir com a TV INES? 

Os discursos dos entrevistados, depois da transcrição, foram analisados para 

identificar palavras e/ou expressões que se relacionassem ao objetivo desta pesquisa. Foram 

elaborados quadros separados por perguntas com as respostas, anexados ao final dessa 

dissertação como Anexo V, para agrupar e classificar as unidades de registro por temas para 

posterior definição das categorias, analisando e interpretando o conteúdo de cada resposta de 

“forma individual e única” (FRANCO 2007, p. 43), a fim de evitar impor ao material 

categorias que não aparecem nos dados coletados (MOREIRA; CALEFFE, 2008). As 

respostas foram os indicadores para a categorização das palavras e/ou expressões de acordo 

com a frequência, relevância e unidades de significado. Por fim, o conteúdo foi agrupado em 

torno de dois pontos principais (informação qualificada e criticidade) que se relacionam e 

constituem nosso objetivo geral de pesquisa: analisar a relevância da TV INES para a 

ampliação do acesso à informação e criticidade pelos surdos. 

 

 

5.2  Informação qualificada 

 

Como era de se esperar, os participantes desta pesquisa que possuem nível de pós-

graduação stricto e lato sensu não dependem que a informação seja ofertada em Libras, pois 

adquiriram domínio da LPE para alcançar essa titulação, uma vez que não existia, até 

recentemente, oferta desses cursos totalmente em Libras. Só nos últimos anos tem havido um 

esforço no INES em oferecer alguns cursos superiores e de pós-graduação em Libras, 

inclusive com a elaboração de trabalhos de conclusão de curso e dissertações na LS. Os 

surdos entrevistados têm acesso à informação por meio da LPE na televisão, com programas 

legendados, sites e redes sociais, com destaque para o Facebook. Citado como um dos meios 

de comunicação mais utilizados para ter acesso à informação, o Facebook não se torna um 

concorrente da TV INES. Como visto no Capítulo 4, item 4.1, que trata da produção e 

distribuição da informação, a TV INES está presente também nas redes sociais utilizando-as 

como mais uma forma de disponibilizar seus conteúdos. 

Os demais sujeitos dos outros grupos de nível de escolaridade afirmaram ter 

dificuldade de compreender as informações que não sejam apresentadas em Libras, 
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necessitando recorrer a algum tipo de auxílio, seja, dicionário, amigos e familiares ouvintes 

ou a outros surdos.  

Um dos critérios da escolha da fonte para manter-se informado, para os sujeitos 

com maior nível de escolaridade, está relacionado à quantidade de oferta de informações que 

podemos considerar também como variedade e não apenas volume:  

Sites da Internet. Acho que é por que tem a informação ampliada sobre o 
País e sobre o mundo, aí eu gosto mais dessa parte da Internet (S3 – Pós-
graduação). 

 
[…] o Facebook está em primeiro lugar, por que tem muita quantidade de 
informação (S5 – Pós-graduação). 

 
[…] o Facebook também traz bastante informação que me ajuda (S6 - 
Superior). 
 

 

E para os sujeitos dos grupos de menor escolaridade, a escolha está relacionada 

com a oferta das informações em Libras, conforme pode ser observado em algumas respostas 

dos sujeitos entrevistados. 

 

[…] Facebook, de onde eu tiro mais informação, por que eu acho que lá tem 
muitos outros surdos também (S9- Ens. Médio). 
 
[…] é muito mais agradável quando alguém sinaliza pra mim o que está 
acontecendo ou quando a informação é colocada em LS (S11 – Ens. 
Fundamental). 

 
Na televisão, quando tem alguma coisa em LS, no Facebook, quando tem 
alguém sinalizando (S12 – Ens. Fundamental). 

 

Seja por conta da variedade/volume de informações, seja pela disponibilidade da 

informação em Língua de Sinais, a rede social Facebook aparece entre as mais lembradas. 

Embora seu objetivo inicial não tenha sido a divulgação de notícias e conhecimentos 

sistematizados no País, tem se tornado um dos principais disseminadores de outros canais de 

TV. Identifica-se que a maioria dos surdos entrevistados busca naquela rede informações que 

atendam suas especificidades e culturas. 

É possível constatar pelas respostas que a Libras possibilita a algumas pessoas 

dessa amostra ter uma maior compreensão do conteúdo transmitido. Em uma sociedade de 

maioria ouvinte, onde a comunicação é feita majoritariamente de forma oral ou pela LPE, 
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esses sujeitos têm dificuldades de obter informações pelos meios de comunicação no formato 

em que são construídos hoje, pois a via de comunicação utilizada por essas pessoas é 

basicamente a Língua de Sinais (LS) e as informações nas mídias são ofertadas em Português, 

seja oral ou escrito. 

Independente do veículo e embora possa haver uma limitação para acesso à 

informação pela barreira linguística, esses sujeitos que afirmaram ter maior compreensão das 

informações quando essas são por meio da Libras não mencionaram a TV INES, que oferece 

toda sua programação em Libras, como seu principal veículo para se manter informado, sendo 

telespectadores esporádicos. Assim, ainda que a TV INES “esteja” no Facebook, ela não é 

lembrada entre as fontes principais de informação.   

 

Eu vejo a TV INES de vez em quando, pelo celular […] (S6 - Superior) 
 

Assisto 1 a 3 x por semana. Eu assisto mais o Gera Mundos especificamente, 
Primeira Mão (jornal), Manuário por que está dentro do meu contexto de 
pesquisa, eu também participo da pesquisa então eu vou dar uma olhada 
sempre pra ver como está indo lá o programa e Aulas de Libras, que eu 
também tô muito focada pra poder dar pros alunos como dicas de conteúdo 
(S2 – Pós-graduação). 

 
Às vezes. Esporádico - Mais pra pesquisar sinais que eu faço acesso à TV 
INES, não que seja semanalmente, não tem bem… esporadicamente, ah eu 
preciso de alguma coisa aí eu penso talvez lá tenha e vou ver no programa 
se tem (S4 – Pós-graduação). 

 

Às vezes assisto sábado e domingo em casa eu pego o tablet e assisto 
alguma coisa da TV INES, mas segunda a sexta não, por que nem sempre eu 
tenho tempo por causa das aulas aqui e as coisas do grêmio, às vezes não 
tenho tempo (S9 – Ens. Médio). 

 
Vejo 1 a 3 x por semana, mais ou menos. Um pouco. Eu não tenho muito 
tempo pra ver. Às vezes eu vejo, quando vou pesquisar alguma coisa na 
Internet, mas não tenho tanto acesso à Internet pra ver (S10 – Ens. Médio). 

 

Apesar de nenhum dos entrevistados apontar a TV INES como seu principal meio 

para se manterem informados, alguns afirmaram que antes da criação dessa WEB TV o acesso 

à informação era escasso. Dos sete entrevistados dos grupos dos Ensinos Fundamental, Médio 

e Superior, cinco apresentaram em suas falas dificuldades de acesso à informação antes da TV 

INES. 

 



88 

 

Não tinha informação, era difícil. Era difícil na televisão a questão da 
legenda, era complicado, tudo muito difícil. Quando a TV INES, a 
informação ficou mais clara, as informações chegam, você vê em Libras (S6 
– Superior). 
 
Antes, [da TV INES] teve uma fase que eu tinha muito pouco contato com a 
informação, a própria TV não tinha legenda, aí eu tinha muito contato com 
a minha mãe e eu pedia a ela pra me explicar (S7 – Ens. Médio). 

 
[Como você ficava sabendo das coisas?] Nada.  Não tinha esse hábito, era 
só mais com amigos, quando avisavam, coisas assim (S8 – Ens. Médio). 

 
Nada, ficava sem saber nada mesmo (S11 – Ens. Fundamental). 

 
Televisão. Com a janelinha com intérprete às vezes não dava pra ver e 
entender muito bem não, aí eu acabava desistindo de assistir (S12 – Ens. 
Fundamental). 

 

A maioria dos entrevistados com escolaridade de nível com pós-graduação stricto 

e lato sensu acessa com facilidade as fontes que não utilizam Libras, seja nas legendas 

televisivas ou por meio da mídia impressa, não sendo a TV INES essencial para essa 

acessibilidade. Apesar disso, esses sujeitos destacam a importância desse veículo para os 

outros surdos por conta da Libras, como demonstra o depoimento a seguir.  

 

Pra mim pessoalmente eu já estava acostumada a acessar a TV comum e pra 
mim era possível ver algumas coisas lendo o Português. Eu imagino que a 
TV INES ajude muito aos surdos que não têm tanto acesso e domínio de 
Português e aí não podem pegar um jornal e ler e coisas assim. [...] a TV 
INES colocou muitas informações e isso ajudou de alguma forma aos surdos 
acessarem o que estava acontecendo e receberem informações (S4 – Pós-
graduação). 

 

  

Cinquenta por cento dos entrevistados destacaram a importância da informação 

estar em LS para melhor compreensão da realidade ao responderem a questão 5 (Anexo IV), 

sobre a TV INES possibilitar um maior acesso à informação. Surgiu também o fato de o 

formato da TV INES, com o surdo sinalizando em um espaço maior na tela e todos os 

programas apresentarem também legenda em português, ser um diferencial com relação ao 

formato das outras TVs, como facilitador para compreensão do conteúdo e, assim, maior 

autonomia:   

 

Eu acho que antes, com a coisa da janelinha, se perdia muito. Com a coisa 
de ser um espaço maior, ter o surdo, melhora o entendimento. Acho que 
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agora é melhor que antes com relação a ampliação do espaço, amplia a 
mente também (S3 – Pós-graduação). 
Os assuntos são bons, as informações são boas, eu consigo aprender. É 
muita informação, então eu acho que de fato é importante. É muito bom (S6 
– Superior) (grifo nosso) 

 
Eu acho que ela [TV INES] esclarece e traz algumas informações porque é 
em LS, é bom também porque acaba um pouco a dependência da família, 
quanto mais informação menos você depende lá da família (S7 – Ens. 
Médio) (grifo nosso). 
 
Eu acho bom que tenha a legenda né? Por que as coisas em Língua de 
Sinais eu não conheço muito todos os sinais, não conheço bem. Mas é bom 
por que tem informação por que é preciso que a gente saiba coisas que a 
gente não sabe, que os ouvintes até tem de informação. Aí é bom, informa o 
ouvinte e informa quem sabe Libras e essa pessoa informa em Libras pra 
gente (S8 – Ens. Médio). 
 
Eu acho que o dia que tiver essa mesma qualidade que a TV INES tem de 
dividir [a tela ampliando a imagem do surdo] para a compreensão, na TV 
aberta, eu assisto mais TV (S11 – Ens. Fundamental) (grifo nosso). 
 

 

Percebe-se, nos depoimentos, que a transmissão de informações em Libras seria 

determinante nesse grupo da amostra, o que ganha auxílio, no caso da TV INES, com a 

exibição em primeiro plano na tela. Sá (2010, p. 128-129) atribui importância ao uso da LS 

“pelo valor que a língua tem como instrumento de comunicação, de troca, de reflexão, de 

crítica, de posicionamento”. 

A maior parte das respostas explicitadas quanto ao motivo pelo qual assistem à 

TV INES está relacionada ao formato desta TV, a visibilidade, com o surdo em primeiro 

plano (no janelão), o que potencializa a compreensão dos fatos: 

 

Com a janelinha com intérprete às vezes não dava pra ver e entender 
muito bem não, aí eu acabava desistindo de assistir. Porque na hora ele 
parece que divulga mais, a gente tem um impacto maior com o que ele tá 
sinalizando, bom de saber, bom de ver, eu acho interessante, muito bom 
(S12 – Ens. Fundamental). 

 

A coisa da janelinha ser pequena é difícil, às vezes é distante do que está 
sendo colocado na tela maior, quando você coloca o intérprete do lado da 
pessoa que está falando na mesma tela é legal por que você consegue ver as 
expressões ao mesmo tempo. Essa coisa de colocar do lado na mesma tela é 
legal, essa coisa de colocar um embaixo e outro mais acima dá ferida no 
olhar. […]  Eu acho importante, é muito importante que o surdo esteja ali 
(S3 – Pós-graduação).  
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[...] é um espaço que o surdo já queria há muito tempo, que ampliasse o 
tamanho do espaço onde a Libras é colocada e em alguns casos quem sabe 
fazer o inverso, quem tá falando em língua oral ali embaixo, pequeno, e a 
pessoa que tá falando em LS num plano maior. Não só com pessoas que 
estão traduzindo, mas também em ambientes e filmagens que mostrem eles 
conversando em LS que é a Língua do surdo (S5 – Pós-graduação). 

 
Eu gosto da parte mais ampla, [formato da TV INES].  É um problema [a 
janelinha] para muitos surdos, inclusive para os surdo-cegos, aqueles que 
têm baixa visão, o maior, (…) (S9 – Ens. Médio). 

 
Eu gosto. Eu acho legal ter a tela grande. Às vezes faz pequenininho e nem 
sempre tem né?, Por isso nem todo mundo usa, né? Parece que não desperta 
a atenção para os surdos. Quando a tela é grande parece que desperta mais. 
Eu acho importante um surdo na TV INES porque de alguma forma atrai 
mais surdo né? E também ele consegue dar mais visibilidade. Não tem 
tantos lugares assim com surdos em destaque. Porque a maioria dos 
ouvintes tem outra informação né, pela via auditiva. O surdo falta receber 
informação também visual. Então você ver uma pessoa que é igual a você 
você sente que tem um canal de comunicação ali, é isso (S10 – Ens. Médio). 

 
Eu gostaria que tivesse mais surdos sinalizando [na mídia] (S8 – Ens. 
Médio). 
 
Muito boa a imagem da TV INES, é tudo em Libras, a gente consegue ver de 
uma forma bem clara. Lá as informações são preparadas, são apresentadas 
de forma clara em Língua de Sinais, a pessoa aparece de forma interessante 
(S6 – Superior). 

 

Denota-se a importância para os surdos de se verem representados, com a exibição 

desses sujeitos na TV, o que parece valorizar suas identidades, culturas e atender suas 

especificidades. Também a valorização da Libras que, para além de uma língua, espontânea e 

de fácil aquisição pelos surdos, que possibilita a comunicação, o acesso à informação e a 

transmissão de cultura, também representa a afirmação dessas identidades surdas (DIZEU; 

CAPORALI, 2005; SILVA, 2010).  

Sá (2010, p. 129) acrescenta que a LS é “um dos principais elementos 

aglutinadores das comunidades surdas, sendo assim um dos elementos importantíssimos nos 

processos de desenvolvimento da identidade surda/de surdo e nos de identificação dos surdos 

entre si”. 
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5.2.1 Sinais novos, regionalismo e padronização 

 

Surgiram algumas considerações, nos diversos níveis de escolaridade pesquisados, 

sobre a questão do regionalismo da LS com as variações linguísticas, apontando que existem 

sinais diferentes e que esses devem ser respeitados. Por outro lado, alguns entrevistados 

entendem que deve ser mantida a uniformidade na Libras utilizada pela TV INES, 

obedecendo ao padrão do Rio de Janeiro, sede da TV.  

Em resposta à pergunta nº 628 (Anexo IV), os entrevistados apontaram o 

aprendizado de novos sinais e palavras por meio dos programas da TV INES, que ajudam a 

ampliar o vocabulário. O fato desta WEB TV apresentar seus programas legendados, segundo 

os entrevistados, ajuda a identificar um sinal novo e entender o seu significado pela LPE na 

legenda. 

Na questão 6, ao tratarmos da possibilidade de os entrevistados aprenderem novos 

sinais de Libras com os programas da TV INES, buscamos investigar sobre a ampliação do 

repertório, aumento do vocabulário, difusão e fortalecimento da Libras, o que contribuiria 

para uma informação qualificada e desenvolvimento crítico. Quatro dos cinco entrevistados 

com pós-graduação stricto e lato sensu, e apenas um dos quatro entrevistados com nível 

médio tiveram o entendimento dessa pergunta não quanto à TV INES apresentar novos sinais 

e sim apresentar sinais diferentes e o estabelecimento de um “padrão” da LS, o que os levou a 

apresentar as seguintes respostas: 

 

Quando eu vejo a LS eu percebo que há diferenças de […] sinais. A LS é 
uma Língua viva, então pensar que ela seja controlada é difícil, é como a 
Língua oral, ela tem variações de ser. Eu acho que não tem como fazer LS e 
não enfatizar e eu acho que os surdos adquirem vocabulário assim, às vezes 
uma pessoa que adquire vocabulário ela pode às vezes…, a mesma coisa 
quando o surdo tem contato com outras LS, uma LS de outro país, da 
América do Norte ou do Sul, para uma Língua viva isso é uma característica 
comum. A gente fazer uma obrigatoriedade de ser só a LS do Rio não acho 
que faz sentido, tem alguém também com a produção espontânea de alguém 
que está falando (S4 – Pós-graduação).  

 

[…]  tem a questão do regionalismo com as variações linguísticas, pode 
acontecer que ela mostra um pouco os sinais do Rio para um outro estado, 
mas eu acho que tem que aceitar a especificidade do vocabulário que já tá 
cristalizado em cada região. É interessante, você  acaba conhecendo e 
quanto mais conhecimento se tem, melhor (S2 – Pós-graduação).  

                                                           
28

 Questão 6 da entrevista:  Você conhece os sinais utilizados na TV INES ou já identificou sinal novo? 
Aprender sinal novo é bom ou não é necessário? Por quê? 
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Eu acho que de alguma forma institui um certo padrão, mas um pouco o 
padrão do Rio, por que não apresenta, por exemplo, sinais de São Paulo, 
mas eu acho que eles optaram em dar privilégio pelo jeito de sinalizar, por 
regionalismo do Rio (S3 – Pós-graduação). 

 

[…] alguns alunos começaram a fazer algumas confusões. Então não sei se 
a TV INES deveria ter o compromisso de respeitar a LS do Rio por estar no 
Rio, ou criar notas lá pra deixar claro que na verdade aquele sinal é mais 
usado nesse ou naquele estado, por que aí cria critérios (S5 – Pós-
graduação). 

 
Eu percebo que é um pouquinho diferente a Língua de Sinais que eles usam, 
diferentão não, é diferentinho, porque a Língua de Sinais que eles usam lá 
na TV INES é um pouco diferente da Língua de Sinais que os surdos usam 
aqui, mas eu acho que é mais uma questão de local, de tipo de conversa, é 
um pouquinho diferente (S9 – Ens. Médio). 

 

   

A mesma questão foi apresentada aos demais entrevistados com níveis de 

escolaridade entre os ensinos fundamental e superior. E, pelas respostas apresentadas, é 

possível inferir que demonstraram entender que a pergunta estava voltada sobre o conhecer 

novos sinais e ampliação de vocabulário, e não mencionam preocupação com a 

institucionalização de um padrão: 

 

[…]  eu não conhecia aquelas palavras, aqueles sinais daquelas pessoas, 
sinais acadêmicos, eu já aprendi bastante coisa (S6 – Superior). 

 
Quando eu vejo a TV INES e percebo que tem uma nova forma de sinalizar 
alguma coisa é bom por que eu consigo entender se é novo quando eu vejo 
na legenda, dou uma pausa e falo assim “ah, esse sinal eles estão usando 
pra essa palavra?” (S7 – Ens. Médio). 
 
A área de tecnologia tem bastantes sinais, eu acho legal, foi onde eu vi mais 
assim aparecer, foi na área de tecnologia. Descobri muitos sinais ali (S10 – 
Ens. Médio). 
 
Eu vejo alguns sinais novos, mas normalmente eles estão dentro de um 
contexto […]  Ah, eu acho que evolui só de assistir (S11 – Ens. 
Fundamental). 

 
Acho que tem muita coisa, não só o sinal, às vezes a legenda anuncia como 
se fala isso em português aí você vê o sinal e fica sabendo,  ajuda sim (S12 
– Ens. Fundamental). 
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Autores referência na área da surdez, como Rocha (2008), Quadros (2004), 

Ramos (2013) e Sá (2010), ressaltam que a LS, assim como qualquer outra, é uma língua viva 

e, portanto, com suas variações, inclusive sinais regionais. Entretanto, entendemos que esse 

regionalismo pode ser uma limitação da TV INES, que se restringe aos sinais do Rio de 

Janeiro, onde é produzida, não utilizando os sinais da Libras de outros estados brasileiros. 

Mas essa limitação também pode ser encontrada em canais de TV sob concessão pública, com 

maioria dos conteúdos produzidos no eixo Rio-São Paulo. Além disso, algumas respostas 

sugerem que a “padronização”/unificação de sinais favoreceria o estabelecimento de um 

vocabulário comum e, assim, a comunicação, tal como na LPE. Não nos cabe desenvolver 

essa discussão, apenas, voltando-nos ao objetivo da pesquisa, sinalizar que a TV INES acaba 

provocando essa discussão, o que entendemos ser uma relevância desta TV. 

Consideramos, no entanto, que, à medida que novos vocabulários são 

apresentados por meio da TV INES, estes podem ser incorporados pelos surdos em seus 

discursos, podendo contribuir para o aprimoramento linguístico tanto na sua comunicação 

como para compreensão da realidade, abrindo assim um horizonte maior de possibilidades de 

visão de mundo e desenvolvimento do pensamento crítico. 

A partir de uma abordagem freiriana, entende-se que o acesso à ampla informação 

seja fundamental para que o homem possa comparar, ajuizar, decidir, romper, fazer escolhas, 

contribuir para o desenvolvimento de sua autonomia. Para reconhecer-se como sujeito no 

mundo, com o mundo e com os outros (FREIRE, 1996), o acesso à informação tem grande 

peso, ainda que não seja suficiente. 

 

 

5.2.2 Diferenças entre conteúdo transmitido por surdo e por intérprete 

 

Buscando confirmar ou refutar a hipótese, tratada em outros capítulos, de que uma 

informação transmitida em Libras por profissionais surdos teria uma qualidade superior, 

perguntamos se os entrevistados percebem diferença entre o uso da Libras por um intérprete 

ou por um surdo e quais seriam as diferenças. Ou seja, descobrir se há uma melhor 

compreensão da informação em Libras transmitida por um surdo ou por um intérprete, 

considerando o contexto de pesquisa: conteúdos veiculados pela TV INES. 
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Para essa questão, apenas dois entrevistados afirmaram não existir diferença na 

Libras feita por um surdo ou por um intérprete, sendo determinante, na opinião deles, a 

qualidade do uso da Libras. Para o S3 – Pós-graduação, a qualidade é a mesma quando o 

intérprete tem acesso prévio ao material a ser interpretado/traduzido, e para o S9 – Ensino 

Médio “não tem diferença, depende da qualidade da Língua de Sinais do surdo ou da LS do 

intérprete”.  

Os demais entrevistados, independentemente do nível de escolaridade, se 

manifestaram quanto à existência de diferença entre o uso da Libras por um intérprete ou por 

um surdo, por fatores que sugerem relação com:  

 
• identidade e Língua natural 

 

Tem sim uma diferença. O surdo tem uma identidade, é sua língua natural, 
então flui mais. Com o intérprete às vezes fica um pouco diferente sim. Mas 
não é igual, não tem como ser 100% porque a Libras com o surdo realmente 
é diferente. Ah sim, com certeza, pelo surdo é mais claro […]  informações 
que o intérprete tem que tá passando ali é importante também, mas quando 
o surdo obtém essa informação, entende e repassa essa informação em 
Libras também é importante, faz uma tradução, o próprio surdo faz uma 
tradução da informação dele (S6 - Superior). 

 
Na minha opinião é diferente. Diferente porque quando um ouvinte fala a 
Língua de Sinais normalmente ele tá traduzindo do Português e quando o 
surdo tá falando em LS ele tá se comunicando. De alguma forma é a 
primeira Língua dele, aí inverte, né, a primeira Língua do ouvinte e a 
primeira Língua do surdo (S10 – Ens. Médio). 

 
[…]  o surdo tem uma certa autovisão sobre o que seria uma propriedade 
do “ser surdo” que ele consegue transmitir a informação diferente do 
intérprete ouvinte […]  existe um jeito de criar contexto de que é próprio de 
quem está imerso na cultura surda e tem alguns intérpretes que não 
conseguem fazer isso […]   É diferente (S2 – Pós-graduação). 

 

Eu percebo que tem uma diferença, quando tem um surdo e a gente entra em 
contato direto com ele apresentando a informação […]  No caso dos 
intérpretes, quando o intérprete é muito profissional e de muita qualidade 
é a mesma coisa, eu sinto que é igual. Mas quando não é assim é difícil 
por que falta contexto pra sinalização (S7 – Ens. Médio). 

 

 
 

• estruturação e expressão da mensagem 

 

[…] a forma de construir de um surdo é mais clara, por que parece que ele 
sabe a forma diferente que os outros surdos entendem, mas eu acho que 
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questões de pronúncia, sinalização, acesso à informação é semelhante. A 
construção da explicação é que eu acho que difere […] Algumas coisas que 
eu acho que os intérpretes perdem é quando existe a apresentação de um 
conceito. Um surdo que tenha ambientação, que já tinha experiência 
enquanto pessoa surda de ter compreensão daquilo, de ter compreensão 
daquele conceito, de conceito semelhante, ele vai fazer uma construção 
para construir o discurso dele pensando nessa experiência. O intérprete 
não teve essa experiência, então eu acho que se o intérprete for uma pessoa 
na verdade cuja estratégia de ambientação foi muito clara, que se alimenta 
de coisas da comunidade surda pra fazer esse tipo de construção e tem 
costume ele vai conseguir também (S4 – Pós-graduação). 

 

 

[…] a Língua se estrutura de maneira diferente, estrutura de frase, a 
prosódia é diferente, a forma de expressão facial, expressão corporal dos 
surdos é completamente diferente da dos ouvintes  (Entrevista - Sujeito 1). 

 

 

É diferente, por que os ouvintes quando interpretam, eles não têm tanto 
expressão facial, eles ficam mais sérios, os surdos se articulam muito […]  o 
intérprete geralmente […]  não tem muita expressão facial para transmitir 
a ideia se isso é bom ou ruim, na LS isso é um pouco diferente (Entrevista – 
Sujeito 8). 
 
 
Com a janelinha com intérprete às vezes não dava pra ver e entender muito 
bem não […]  Por que às vezes eu sinto que a LS não estava certa, [com o 
surdo] é bem melhor. Porque na hora ele parece que divulga mais, a gente 
tem um impacto maior com o que ele tá sinalizando (Entrevista – Sujeito 
12). 
 

 
 

 Enfim, pelo exposto nesta discussão, seria confirmada a hipótese inicial de que 

a TV INES disponibilizaria informação qualificada por ser produzida e transmitida por 

profissionais surdos em primeiro plano da tela. Entretanto, ela não é a primeira fonte de 

informação dos sujeitos, sobretudo para os que dominam a LPE. E, apesar disso, consideram 

não apenas a relevância do canal para a ampliação do acesso, como cinco dos sete 

entrevistados com Educação Básica e Superior, ou seja, com limitações no uso da LPE, 

apontam que antes da TV INES o acesso à informação era menor.  

Dez dos 12 participantes da pesquisa veem diferenças entre conteúdos 

transmitidos por intérprete e por surdo, considerando que a compreensão da informação seria 

maior quando transmitida por profissionais surdos por conta de características relacionadas à 

identidade e Língua natural, além da forma de estruturação e expressão da mensagem. Para 
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além de melhor compreensão, programas apresentados por surdos ampliariam a visibilidade 

desses sujeitos na sociedade, contribuindo, em última instância, para seu empoderamento. 

 

 
5.3 Criticidade  

 

Ainda que anteriormente as respostas já tenham sinalizado, passamos agora à 

discussão sobre reflexão, ampliação de visão de mundo, criticidade e ação transformadora. 

Em última instância, e com certa ousadia, buscou-se investigar se os surdos da amostra 

consideram ou não que as informações transmitidas pela TV INES contribuiriam com esse 

desenvolvimento. E, como desdobramento, a relevância desse canal sobre atitudes e a vida 

dos entrevistados. 

Segundo Lopes e Goettert (2015), surdos com acesso às informações podem 

participar mais da vida em sociedade e, vencendo as barreiras da Língua e da comunicação, 

podem manifestar suas opiniões, expressar seus desejos e atuar como seres históricos e 

relativamente autônomos. Para esses autores, os surdos “constroem sua autonomia ao se 

situarem melhor diante de uma realidade ou campo problemático, pois têm a leitura do mundo 

ampliada” (LOPES; GOETTERT, 2015, p. 364). Como discutimos anteriormente, o acesso à 

informação é o primeiro estágio para construção do conhecimento. Quando compreendida e 

tornada significativa pelos sujeitos, pode contribuir para melhor entendimento das realidades. 

Com relação à programação, a grade da TV INES pode ser separada por 

programas de gêneros jornalísticos, de entretenimento, humorísticos, educativos, infantis, 

ligados à área de saúde e bem-estar, e cidadania. Depreende-se da análise das respostas à 

pergunta nº 3 (Qual programa você mais assiste? Por quê?) que os entrevistados com pós-

graduação stricto sensu ou lato sensu têm preferência pelos programas jornalísticos, para se 

atualizarem; pelos pedagógicos, de acordo com interesses acadêmicos de pesquisa ou para 

utilizarem como material pedagógico; e, ainda, pelos programas com conteúdos relacionados 

à Libras:  

Eu assisto mais o Gera Mundos especificamente, Primeira Mão (jornal), 
Manuário por que está dentro do meu contexto de pesquisa, eu também 
participo da pesquisa então eu vou dar uma olhada sempre pra ver como 
está indo lá o programa e Aulas de Libras, que eu também tô muito focada 
pra poder dar pros alunos como dicas de conteúdo (S2 – Pós-graduação). 

 
 
Eu gosto mais do Manuário. […]  (S3 – Pós-graduação). 
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Gosto também de conteúdos que estão relacionados com LS, a Libras, o 
ensino da Libras, por que eu sou professora aqui no Instituto, então às vezes 
tem certos conteúdos em que eu peço aos alunos para pesquisar lá na TV 
INES (S5 – Pós-graduação). 

 
 
O Manuário que (...) é uma área que me interessa por que eu acho que isso 
me ajuda a ter acesso a essas coisas (S4 – Pós-graduação). 

 

 

Essa preferência é a mesma depreendida dos questionários aplicados ao restante 

do grupo (Educação Básica e Superior). No entanto, no caso destes foi constatada divergência 

entre as respostas dos questionários e das entrevistas. Nos questionários, esse grupo apontou 

como mais assistidos os programas Aula de Libras e Café com Pimenta (talkshow). Nas 

entrevistas, o programa Primeira Mão foi o mais votado, seguido dos programas A vida em 

Libras e Café com Pimenta. Surgiram também preferências sobre programas de 

entretenimento, como Cinemão,  Contação de histórias, e  programas de humor como o Piadas 

em Libras:  

O que eu mais gosto é do programa de contação de histórias  (S9 – Ens. 
Médio). 
 
Eu gosto mais da parte do humor, das piadas (S10 – Ens. Médio). 

 
O que eu mais gosto primeiro o Cinemão e depois o Piadas em Libras (S6 – 
Ens. Médio). 
 

 

Apesar dessa divergência, foi possível constatar que, tanto pelo questionário 

quanto pelas entrevistas, os participantes apontaram programas do gênero jornalístico ou com 

conteúdo pedagógico como os mais assistidos, divididos por níveis de escolaridade da 

seguinte maneira:  
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Gráfico 2 - Cruzamento de dados sobre escolaridade e os programas mais visualizados 

Fonte: elaboração própria 

 

O quadro 3 apresenta os programas mais visualizados por nível de escolaridade e 

gênero. 

 

Programas mais assistidos por nível de escolaridade e gênero 

Escolaridade Programa Gênero29 

Pós-Graduação Aula de Libras 
Café com Pimenta 
Manuário 

Conteúdo pedagógico 

Jornalístico 
Conteúdo pedagógico 

Superior Aula de Libras 
Café com Pimenta 
Manuário 

Conteúdo pedagógico 

Jornalístico 
Conteúdo pedagógico 

Médio   Primeira Mão Jornalístico 

Fundamental Café com Pimenta 
A vida em Libras 

Jornalístico 
Conteúdo pedagógico 

Quadro 3: Programas mais visualizados por nível de escolaridade e gênero 

Fonte: elaboração própria 

                                                           
29

 Gênero definido no site da TV INES. Disponível em: <http://www.tvines.ines.gov.br>. Acesso em 23 nov. 
2017. 
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Diante desses dados trabalhados, percebe-se que, independentemente do nível de 

escolaridade, a escolha dos tipos de programas recai sobre aqueles com informações 

jornalísticas e/ou de cunho pedagógico, que explicitamente teriam o objetivo de contribuir 

para melhor compreensão das realidades. É expressiva a ocorrência de motivos para a escolha 

vinculados à necessidade de informação, conforme se percebe em alguns depoimentos, a 

seguir, o que nos sugere uma ânsia dos sujeitos para aumentar sua criticidade. O 

aprofundamento do conhecimento do que se passa no mundo, das relações de poder, “da razão 

de ser das coisas” (FREIRE, 1979) potencializa o desejo de agir para transformação. 

 

Eu gosto mais do Manuário. Parece ter muita informação e é importante (S3 
– Pós-graduação). 

 
[…] o Manuário que (…) é uma área que me interessa por que eu acho que 
isso me ajuda a ter acesso a essas coisas (S4- Pós-graduação). 

 
Eu acho bastante interessante as coisas que eu vi até agora, muita novidade 
é apresentada (S7- Ensino Médio). 

 

Com exceção de dois sujeitos (S2 e S4) com pós-graduação, que buscam 

informação primeiramente em outros meios, 10 entrevistados apontaram a contribuição da TV 

INES para o desenvolvimento da criticidade, explicitando motivos que sugerem relação com 

reflexão, autonomia, mudança de atitude e maior compreensão da realidade. 

 

Essas discussões, quando elas são colocadas, é bom por que a gente fica 
pensando (S11 – Ens. Fundamental). 

 
Poucas vezes, assim, uma coisa ou outra, num dia ou outro já aconteceu de 
eu olhar e pensar ah! é isso? Tal… (S9 – Ens. Médio). 

 
Pelo que eu vejo dentro da programação com o Nelson a mim ajudou a 
pensar coisas, a refletir bastante coisas, mas os outros programas não. 
Acho que dentro da programação, só o programa do Nelson (S1 – Pós-
graduação). 

 
Sem dúvida traz independência pra vida porque permite que a gente aja 
mais, sei lá se você sabe que aumentou o salário você vai lá e vê quais os 
seus direitos de receber mais também e aí você fica com uma vida igual das 
outras pessoas que tem mais informação por que você sabe da variedade de 
coisas que tá acontecendo (S7 – Ens. Médio). 
 

Muitas coisas que eu não sabia e acabo vendo, aí eu falo assim: “Nossa!” 
Coisas até que me surpreendo, acho diferente do que eu sabia, coisas que 
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até a gente já viu, meio que viu alguém falar assim, mas não tão profundo e 
aí quando alguém coloca uma questão histórica aí você aprende e isso 
ajuda né? [...] a informação muda a vida de qualquer pessoa e há uma 
preocupação, você sabe que tem uma crise você segura dinheiro, se você 
sabe que tem alguém, por exemplo o Collor quando ele tomou o dinheiro de 
todo mundo, quando as pessoas já sabiam, que tinha a informação foram lá 
espertas e tiraram o dinheiro, então essas coisas mudam muito, informar 
muda muito, tem uma importância muito grande em você ser informado 
em relação a você ser uma pessoa completamente alienada do mundo, 
então desenvolve uma preocupação, eu, por exemplo, tenho filhos, então 
pensar em certas coisas como contratação, emprego, vida funcional já me 
preocupa em relação aos meus filhos, como eles vão viver, então essas 
informações me ajudam muito. Sem essas informações como a gente se 
planejar, se preocupar com o futuro? (S3 – Pós-graduação). 
 
Ah! Assim, vai ajudar a vida de alguma forma. [Então algumas informações 
que passam na TV INES podem ou não te ajudar a entender as coisas?] Ah 
sim, ajuda, pode (S8 – Ens. Médio). 

 
Às vezes, né? Eu acho que ajuda por que você consegue ver e saber o que 
está acontecendo, identifica problemas, né? Coisas que às vezes são 
explicadas no Facebook, aí você consegue ver “poxa acontece lá acontece 
aqui também…” aí a gente consegue acreditar que é real. […]   Parece que 
desenvolve… é possível entender com a TV INES, é bom (S12 – Ens. 
Fundamental). 

 
Eu sinto que… assim, fica um pouco diferente quando a gente recebe 
informação na vida. [...]  Por que tem essa falta de informação né? Então 
quando a gente tem mais informação em Língua de Sinais acaba que 
amplia (S10 – Ens. Médio). 
 
Sim, essas questões políticas é o que mais fala na TV INES. Essa situação 
que estamos vivendo no Brasil de corrupção, mensalão, essas discussões 
todas que acontecem por aí, como o caso da Petrobras, coisas que eu não 
conhecia, que apresentava e eu: “que isso?” Aí na TV INES essa 
informação deixou mais claro que tava sendo negativo […]  Então essas 
informações são boas então divulgam bastante […]  (S6 - Superior). 
 

Sei lá, eu acho que os surdos desenvolvem muito ao saber dessas coisas, e 
também se assustam […]  por que antes quando não tinha a TV INES, não 
tinha nenhum tipo de programação desse tipo, parece que a vida estava no 
mesmo lugar, a gente tinha os mesmos acessos, as mesmas coisas. Acho 
que a partir da criação da TV INES criou um foco de discussão (S5 – Pós-
graduação). 

 

Desta forma, pode-se inferir que a maioria dos surdos da amostra associa o acesso 

à informação qualificada, nos termos deste trabalho, a uma compreensão maior de política, de 

“como os filhos vão viver”, dos problemas do País, tal como outros brasileiros ouvintes. 

Sugerem que tem suas leituras ampliadas e, portanto, a TV INES teria relevância para o 

processo de criticidade deles.  
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Informações qualificadas, como as transmitidas pelo canal, contribuiriam para 

melhor compreensão do conteúdo, potencializando reflexão e ação a partir deles. Isso não 

significa afirmar que a problematização da realidade na qual os surdos estão inseridos 

dependa de informações da mídia. Mas seria preciso reconhecer que a maioria delas não pode 

ser obtida de outra maneira.  

Ainda no tocante à relevância da TV INES, é possível perceber que grande parte 

dos surdos que participaram da entrevista apontou que esta WEB TV divulga informações 

novas e que possibilitam a descoberta e/ou o entendimento de questões e assuntos. 

 

É diferente, em outros tempos quando não tinha a TV INES ou outros 
materiais, por exemplo, sem televisão com tanta informação, sem Facebook 
com tanta informação, as questões de saúde, de história não tava tão 
acessível, parece que vai abrindo uma porta que tava fechada enchendo a 
cabeça da gente de coisa, melhora muito (S3 – Pós-graduação).  
 
Às vezes quando eu abro a TV INES e vejo LS eu acho muito interessante a 
forma como a informação é colocada. Tem coisas que eu não sabia e eu falo 
“poxa que legal!”. Ajuda muito a propiciar conhecimento a todo mundo e 
eu acho que isso é positivo para o surdo […] Sim, tem vários assuntos, 
várias informações. […]  Então são coisas que eu desconhecia e eu pude 
aprender ali na TV INES através dessa programação (S3 – Pós-graduação).   
 
Eu acho bastante interessante as coisas que eu vi até agora, muita novidade 
é apresentada (S7 – Ens. Médio). 
 

Agora tenho visto coisas sobre política, tenho visto coisas sobre governo, 
sobre o Temer (S8 – Ens. Médio). 
 

Me ajudou bastante a ver as coisas (S12 – Ens. Fundamental). 
 

Entretanto, pela análise das respostas dos dois entrevistados com nível de 

escolaridade de pós-graduação stricto sensu (S1 e S2), a TV INES não contribuiu para 

nenhuma mudança em suas vidas, sendo ressaltado pelo entrevistado S1, como mencionamos 

no início deste capítulo, que não há identificação com o conteúdo transmitido, classificando-o 

como um conteúdo para ouvintes. Do grupo de entrevistados com pós-graduação lato sensu, 

apenas um (S4) afirmou ter acesso à informação pela TV comum e que é “possível ver 

algumas coisas lendo o Português”.  

Os demais entrevistados dos níveis de escolaridade do Ensino Fundamental (S11, 

S12), Ensino Médio (S7, S9, S10), Superior (S6) e Especialização – Pós-graduação lato sensu 
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(S3, S5) afirmaram que a TV INES, disponibilizando a informação em Libras, permitiu um 

maior acesso e compreensão da informação, o que contribui para mudanças positivas em suas 

vidas, relacionadas com diálogo, discussão, interação e entendimento. A exceção foi a fala do 

entrevistado S8, com nível de escolaridade no Ensino Médio incompleto, que também 

afirmou que não vê mudanças em sua vida provocada pela programação da TV INES. É 

interessante ressaltar que esse entrevistado entrou no INES em 2017 oriundo de uma 

instituição que utiliza a modalidade bimodal – “Língua de Sinais e oralidade, mas acaba que 

as pessoas usam mais a oralidade” (S8) –, e não domina a Libras: “Por que as coisas em 

Língua de Sinais eu não conheço muito, todos os sinais, não conheço bem” (S8). O 

participante S8 afirmou em um momento da entrevista que não se mantinha informado por 

nenhum meio de comunicação: “Não tinha esse hábito, era só mais com amigos, quando 

avisavam, coisas assim”.  

Vale ressaltar parte da entrevista do Sujeito S3 (Pós-graduação lato sensu), 

quando destaca a importância do acesso à informação para a inserção no contexto social, 

como sujeito partícipe de um coletivo, independentemente de suas condições e/ou limitações: 

 

[…] informar muda muito, tem uma importância muito grande em você ser 
informado em relação a você ser uma pessoa completamente alienada do 
mundo (S3 – Pós-graduação). 

 

Pela análise das respostas dos sujeitos participantes dessa pesquisa, pode-se 

perceber que para todos é relevante o acesso à informação. O domínio da LPE é um 

diferencial para se obtê-la, sendo que, para os surdos que não tem proficiência na Língua 

Portuguesa, o acesso à informação é maior quando esta é ofertada em Libras e sua 

compreensão mais profunda quando é “qualificada”, nos termos deste trabalho. 

Em síntese, embora a TV INES não seja a primeira opção entre as fontes de 

informação, ela é considerada relevante por todos entrevistados para a ampliação do acesso à 

informação por aqueles que não dominam a LPE. Ao disponibilizar conteúdos de forma 

qualificada, pelo fato de que profissionais surdos produzem e transmitem em Libras, em 

primeiro plano da tela, a TV INES contribuiria com a promoção do desenvolvimento crítico. 

A acessibilidade à informação por meio de uma Língua que os sujeitos dominam e 

que é mais próxima de seu universo cultural seria elemento fundamental para a educação, o 

trabalho e o exercício da cidadania pelos surdos ao longo da vida. As respostas dos 

entrevistados sugerem-nos que a ampliação das informações para e pelos surdos seria 



103 

 

relevante para o processo permanente de construção de uma “consciência crítica” (FREIRE, 

1979), que implica a transformação de realidades opressoras, ultrapassando a mera inclusão. 

De fato, o acesso a um número maior de informações não garante nem esse 

desenvolvimento nem o empoderamento (FREIRE; SHOR, 1986) pelos sujeitos, pois, se 

assim o fosse, viveríamos outras realidades. Não se ignora que conteúdos emitidos tanto em 

uma conversa cotidiana quanto pelas mídias não são neutros; eles carregam ideologias e 

podem corroborar para a manutenção dos sistemas que regulam e oprimem a vida em 

sociedade. Entretanto, entende-se que a restrição a uma variedade de informações seria ainda 

mais opressora porque tende a circunscrever a realidade à vivida pelo sujeito e/ou retratada 

apenas por pessoas conhecidas. O conceito de empoderamento é amplo e complexo e aqui 

apenas nos inspira a refletir e fazer uma pequena aproximação.  

 
 
A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a 
classe trabalhadora, através de suas próprias experiências, sua própria 
construção de cultura, se empenha na obtenção do poder político. Isto faz do 
empowerment muito mais do que um invento individual ou psicológico. 
Indica um processo político das classes dominadas que buscam a própria 
liberdade da dominação, um longo processo histórico de que a educação é 
uma frente de luta  (FREIRE; SHOR,   1986, p. 72).  

 

 

Bruno Joaquim aborda o conceito de empoderamento numa acepção freiriana, 

como um “processo de tomada de consciência coletiva que se dá na interação entre indivíduos 

e envolve, em certa medida, um desequilíbrio nas relações de poder na sociedade. Trata-se do 

empoderamento de classe social” (JOAQUIM, 2015, p. 8).  

 A ampliação da participação dos surdos nos espaços de comunicação seria parte 

do processo de mudança sociopolítico-econômica e transgressão de estruturas de poder? 

Ainda estamos longe disso. Entretanto, a visibilidade dada ao surdo que protagoniza os 

programas da TV INES, sinalizando em Libras para outros surdos, sem intermediários, e a 

possibilidade de o surdo se ver retratado, contribuiria para fortalecer as suas identidades, e a 

construção das próprias culturas desses sujeitos, gerando assim a possibilidade de conquistas 

cada vez maiores. 

Ao colocar o sujeito surdo em primeiro plano, a TV INES valorizaria essa 

minoria, suas culturas e, de certa forma, contribuiria para certo empoderamento. Não que o 

empodere porque esse não pode ser concedido ou outorgado a alguém e, muito 
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provavelmente, a iniciativa da TV INES resulta de movimentos pelo reconhecimento da 

Libras. Mas, ao conferir mais visibilidade, além de poder influenciar psicologicamente o 

indivíduo, o empoderamento torna-se “também um ato social e político” (GUARESHI, 2010, 

p. 147).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao desenvolver essa pesquisa, entramos em contato com uma pequena parte do 

universo surdo e tivemos a oportunidade de refletir sobre a relevância da TV INES para a 

disseminação de informações aos surdos, favorecendo esse acesso por meio da Libras. Muito 

embora não seja a primeira opção como veículo de informação para os sujeitos da amostra, as 

entrevistas apontam que a iniciativa tem o reconhecimento deles para a ampliação do acesso à 

informação qualificada – nos termos deste trabalho – bem como de valorização e visibilidade 

do surdo, da sua Língua e culturas. 

Os surdos, considerados por alguns autores como excluídos e/ou marginalizados, 

historicamente vêm se organizando e se estruturando como grupo social numa sociedade de 

ouvintes onde são minoria, buscando garantir seus direitos de cidadãos, o fortalecimento de 

suas culturas, a organização de comunidades e o respeito às suas identidades. Embora esses 

movimentos precisem ser expandidos, eles vem contribuindo para que os surdos se sintam 

cada vez mais parte da sociedade à qual pertencem.  

Neste contexto, e “carregando na tinta”, nosso estudo sugere que a TV INES 

contribuiria para que os surdos sejam cada vez mais sujeitos de sua própria história, 

enxergando-se em primeiro plano e sem a necessidade de recorrer a janelinhas. As 

informações transmitidas pelo canal seriam qualificadas, a começar, pelo fato de que a TV 

INES prioriza, em toda sua programação, a Língua Brasileira de Sinais, atendendo à 

especificidade linguística do surdo, o que propiciaria níveis maiores de compreensão das 

mensagens. As informações também seriam qualificadas porque seus programas contam com 

a participação efetiva de surdos no processo de produção, ao lado de sujeitos ouvintes. Mas, 

sobretudo, pelos conteúdos serem transmitidos por surdos em primeiro plano – “janelão” – e 

não unicamente por intérprete na “janelinha”, não havendo, assim, prevalência de uma 

imagem sobre a outra, o que dificultaria a compreensão das mensagens. 

Por utilizar a Libras, a informação/mensagem na TV INES seria transmitida mais 

fidedignamente, direto de surdo para surdo, sem a intermediação do intérprete, que, no 

processo de tradução/interpretação da Língua Portuguesa Oral para a Libras, e vice-versa, 

necessariamente tem que ser ouvinte, pois só assim consegue ouvir o que precisa ser traduzido 

para a Língua de Sinais ou falar o que precisa ser traduzido da Língua de Sinais para o 

Português.  
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Por estar em um plano menor, a imagem do intérprete fica bastante reduzida, o 

que dificulta aos surdos a visualização de suas mãos para entender os sinais. Outra dificuldade 

para os surdos é a imagem desse intérprete ser exibida concomitantemente com a cena que 

está sendo sinalizada em Libras, dividindo a atenção do telespectador surdo entre acompanhar 

a imagem do que está sendo apresentado ou se limitar a fazer a leitura dos sinais na 

“janelinha”, havendo aí uma perda na recepção da mensagem televisiva. 

Assim, ao transmitir informações mais acessíveis, face ao uso da Língua de 

Sinais, em primeiro plano, a TV INES poderia, em certa medida, contribuir com o processo 

(permanente) de desenvolvimento da criticidade dos surdos, como mais um elemento a 

auxiliar no rompimento do não saber, da não informação, e incentivando a cultura da 

participação, como sujeito de sua própria história, “um ser não somente adaptado à realidade e 

aos outros, mas integrado” criticamente (FREIRE, 1979, p. 21).  

A partir de nossos estudos em Freire (1979), acreditamos que o acesso à 

informação qualificada seria um elemento-chave (se não fundamental) para os surdos 

desenvolverem seu processo de criticidade no atual contexto e de se verem como sujeitos 

históricos e transformadores da realidade, incentivados à participação ativa na sociedade, 

desenvolvendo consciência de si e do mundo ao longo da vida. 

As entrevistas apontam que o protagonismo dos surdos no “janelão” confere 

visibilidade a esses sujeitos “invisíveis” na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento 

de um sentimento de pertencimento a esta sociedade. Usando a metáfora da janela como meio 

de aparecer para o mundo e ver o que se passa no mundo, destacamos a importância de 

iniciativas como a da TV INES. 

As barreiras de acessibilidade vêm sendo cada vez mais superadas com o avanço 

tecnológico que proporciona aos surdos uma ampliação de modos de acesso e uso da 

informação. Além de tecnologias assistivas, como recursos da legenda e do intérprete na 

“janelinha” nos programas televisivos, e dos aplicativos que traduzem conteúdos para Língua 

de Sinais (com uma série de limitações, entretanto), os surdos vêm aproveitando as 

oportunidades conferidas pelas redes sociais virtuais. Identificamos pelas entrevistas a 

expressiva utilização do Facebook para se comunicarem, interagirem e se manterem 

informados, inclusive com produtos audiovisuais cada vez mais bem elaborados. 

Pelas redes sociais, os surdos trocam mensagens, assistem vídeos em Libras que 

divulgam informações e conteúdos noticiosos de maneira rápida e atual. Contudo, para Sousa 
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e Siqueira (2017, p. 127), elas são “um território ainda difuso, onde os pontos de encontro, de 

conexão e de comunicação são frutos do improviso, do acaso, da interação espontânea e do 

número de curtidas”.  

Consideramos, numa perspectiva freiriana, que a informação qualificada em 

Libras contribui (não garante) para que o surdo capte aspectos das realidades, ampliando sua 

relação com o mundo, “de estar no e com o mundo” (FREIRE, 1981). Dessa maneira, possa 

ser provocado, segundo Freire (1981, p. 53) a ser “capaz de refletir sobre si mesmo e saber-se 

vivendo no mundo, o sujeito existente reflete sobre sua vida no domínio mesmo da existência 

e se pergunta em torno de suas relações com o mundo”.  

Pelas questões aqui expostas, os surdos que almejam o desenvolvimento de sua 

criticidade poderiam encontrar na TV INES um canal de informações qualificadas. 

Certamente, não basta o acesso à informação, mas excluídos informacionalmente, e sem 

dominar a Língua Portuguesa Escrita, que mudanças sociais no atual contexto da “sociedade 

da informação” podem os surdos realizar? 
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APÊNDICE A  

PROGRAMAS REALIZADOS POR PARCEIROS TERCEIRIZADOS COM ADAPTAÇÃO 

EM LIBRAS PARA A TV INES30 31
 

• SALTO PARA O FUTURO 

O Salto para o Futuro é um programa dirigido à formação continuada 
de professores e de gestores da Educação  Escola — que apresenta 
uma nova grade de programação, com  novos quadros, séries, faixas 
e horários de reprises para atender às demandas do público —, o Salto 
para o Futuro assumiu um novo formato. As edições temáticas 
ganham uma nova organização: 

- Salto revista: em seus três blocos, eixos de apresentação de  um    
tema    relevante no cenário da educação contemporânea; 
- Salto debate: com três debatedores e amplo espaço para a 
interatividade por telefone. 

 
• BRASIL ELEITOR 

O programa, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE –, tem 
como foco o cidadão brasileiro, suas escolhas e decisões no processo 
democrático de votação, que mudam o curso do País, tendo como 
proposta levar ao eleitor  informações sobre conceitos, leis, decisões e 
fatos históricos da Justiça Eleitoral. O Brasil Eleitor acompanha o 
trabalho dos 27 Tribunais  Regionais Eleitorais do  País mostrando as 
inovações adotadas a cada eleição para que o cidadão escolha seus 
candidatos com rapidez e segurança. Também acompanha os avanços 
tecnológicos, o recadastramento nacional com a identificação 
biométrica e as transformações do sistema de votação brasileiro que é 
referência mundial. 

 

• INTERESSE PÚBLICO 

O programa Interesse Público produzido pela Procuradoria Geral da 
República –  PGR –, no formato de revista apresenta   a   defesa   
dos   assuntos  de       importância  comum de toda a sociedade 
brasileira. Além de prestar contas sobre as atribuições do Ministério 
Público Federal – MPF –, definidas pela Constituição Federal (1988), 
o programa também contribui para formação de uma consciência 
crítica do cidadão. O Interesse Público mostra a relevância da 
proteção dos direitos de todos no fortalecimento da democracia. Os 
assuntos são escolhidos de acordo com o interesse para o público e a 
atualidade, com atividades e fontes de todas as unidades do MPF no 
País, respeitando o princípio da presunção de inocência e valorizando 
a pluralidade de opiniões. 

 
 
 

                                                           
30

 Disponível em: <http://www.tvines.gov.br>. Acesso em:  20 ago. 2017. 
31

 Fonte das ilustrações: site da TV INES. 
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•  VISUAL  

O visual, com produção da Empresa Brasil de Comunicação – EBC – 
TV Brasil, é  o  primeiro  telejornal   diário  criado  para   
 levar informação à comunidade de surdos, com reportagens sobre a 
inclusão do surdo, assuntos do seu universo, notícias principais do 
Brasil e do mundo traduzidas para a Língua Brasileira de Sinais. 

 
 
 
 
 

• LIGADO EM SAÚDE 

Programa de entrevista e serviço produzido pela Fundação Oswaldo   
Cruz  que tem como ponto de partida sugestões  de  pauta   dos   
espectadores   com   temas  sobre  a  promoção  da saúde, prevenção e 
esclarecimento de doenças. É voltado para o público em geral.  
 
 
 
 

• VIA LEGAL  

Revista Eletrônica voltada para a cobertura das medidas da Justiça 
Federal em  todo Brasil. Cada edição realizada pelo Centro de 
Produção de Programas da Justiça Federal para a Televisão – CPJus  
–, em parceria com o  Superior  Tribunal de Justiça – STJ –, 
Conselho da Justiça Federal – CJF – e os cinco Tribunais Regionais 
Federais – TRFs   –   reúne   matérias   produzidas   nas     diferentes 
regiões, mesclando diversos sotaques com um mesmo objetivo: 
aproximar o cidadão da realidade e do cotidiano do Judiciário, 
utilizando linguagem simples  e de fácil entendimento para 
explicar conceitos de Direito e o funcionamento da Justiça Federal ao 
público que não integra o meio jurídico. 
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APÊNDICE B  

PROGRAMAS LICENCIADOS 

 

Além das produções próprias e adaptações de programas cedidos, a Acerp, empresa contratada para 
produzir e distribuir a TV INES, efetuou diversos licenciamento de programas para compor a grade de 
programação da TV INES, de acordo com as informações constantes do site da TV INES (TV INES, 
2017). 

• A galeria de arte de massinha - série de animação stop motion sem diálogos; 

• Plonsters - série de animação stop motion sem diálogos; 

• 59 curtas e médias metragens do Charles Chaplin; 

• Ric - série de animação sem diálogos; 

• Hotta e Snooz - série de animação sem diálogos; 

• Larva – série de animação sem diálogos; 

• Phillip - série de animações sem diálogos; 

• Filmes nacionais para o cinemão 

 - O tronco 

 - Ônibus 174 

 - Estamira 

 - Do luto à luta 

 - Cavalinho azul 

 - Narradores de Javé 

 - A hora mágica 

 - Pequeno dicionário amoroso 

 - Tapete vermelho 

 - O país dos tenentes 

 - A ilha do terrível Rapaterra 

- Feliz ano velho 
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APÊNDICE C  

QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO 

 

Caro(a) telespectador(a) 

Obrigada por participar desta pesquisa! Estamos investigando a eventual 

relevância da TV INES para surdos telespectadores e sua opinião é muito importante. As 

informações aqui fornecidas serão utilizadas apenas na pesquisa “DA JANELINHA PARA 

O JANELÃO: RELEVÂNCIA DA PRIMEIRA WEB TV EM LIBRAS E PORTUGUÊS 

- TV INES - À ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E PARA A CRITICIDADE DOS 

SURDOS”, de forma anônima, ainda que estejamos solicitando a sua identificação para 

possível contato futuro. 

Um abraço, 

Rita Martins 
Pesquisadora 

 
1. Nome completo: 

 
______________________________________________________ 

 
2. Sexo:   

(   ) Feminino 
(   ) Masculino 
 

3. Idade:  
(   )  18 a  24 anos 

(   )   25 a 30  anos 

(   )   31 a 35 anos 

(   )   36 a 41 anos   

(   )   41 a 45 anos  

(   )  mais de 45 anos 

 
4. Grau de escolaridade: 

(   ) Fundamental incompleto 

(   ) Fundamental completo  

(   ) Médio incompleto 
(   ) Médio completo 
(   ) Superior incompleto  

(   ) Superior completo 
(   ) Pós-graduação incompleto 

(   ) Pós-graduação completo 
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5. Qual seu vínculo com o INES?  

(   ) Professor  
(   ) Pesquisador 

(   )Técnico Administrativo 
(   ) Aluno 

(   ) Terceirizado 
 

6. Qual seu tipo de surdez? 

(   ) De nascença 

(   ) Adquirida 
Adquirida com quantos anos?  ________________________________________ 

 
7. Você usa Libras para se comunicar?  

(   ) Frequentemente  
(   ) Às vezes 
(   ) Raramente 
(   ) Não 
Por quê?  ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

8. Existem outras pessoas surdas na família?  

(   ) Sim. Grau de parentesco: ________________________________________ 

(   ) Não 
 

9.  De que maneiras você se mantém informado? 

(   ) Por meio de colega(s) e/ou familiar(es) 

(   ) Jornal impresso 
(   ) Facebook 
(   ) Sites da Internet  
(   ) TV INES 

(   ) TV aberta ou a cabo 

 
10. Das opções que você escolheu acima, quais você mais utiliza para se informar? 
(Marque 1 para o mais usado até 6 para o menos usado).  

(   ) Por meio de colega(s) e/ou familiar(es) 

(   ) Jornal impresso 
(   ) Facebook 
(   ) Sites da Internet  
(   ) TV INES 

(   ) TV aberta ou a cabo 

 
11. Você tem dificuldades de compreender informações televisivas que não sejam por 
meio de Libras?  

(   ) Sim 

(   ) Às vezes 
(   ) Não 
Por quê? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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12. Em termos de compreensão, você percebe diferença entre uma informação transmitida 
por um surdo e por um intérprete na TV? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
Comente:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
13. Você consegue compreender as informações transmitidas pela TV INES? 

(   ) Com Dificuldade  
(   ) Com facilidade 
(   ) Não compreendo 

Por quê? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

14. Com que frequência você assiste a TV INES? 

(   ) Todos os dias 
(   ) 1  a 3 vezes por semana  

(   ) 4 a 5 vezes por semana 

(   ) Até 4 vezes por mês 

 
15. Qual(is) o(s) programa(s) da TV INES que você assiste? Enumere em ordem de 
importância, sendo 1 para o menos assistido e 5 para o mais assistido. 

 
 

Item Programas 
1 (Menos 
Assistido)  

 

 
2 

 
3 

 
4 

5 (Mais 
Assistido) 

 

Não sabe / 
Não responde 

 

 

01 Aula de Libras        

02 Tecnologia em Libras        

03 Café com Pimenta        

04 Panorama Visual        

05 CineMão        

06 Manuário        

07 Super Ação        

08 Gera Mundos        

09 Revista Eletrônica        

 
10 Aulinha de Libras  
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Item 

Programas 
1 (Menos 
Assistido)  

 

 
2 

 
3 

 
4 

5 (Mais 
Assistido) 

 

Não sabe / 
Não responde 

 
11 Contação de História 

       

12 Conteúdos para EaD 
       

13 Salto para o Futuro        

14 Brasil Eleitor        

15 Interesse Público        

16 Visual        

17 Ligado em Saúde        

18 Via Legal        

19 A Vida em Libras        

20 Honzík e Samuel  
       

21 A Louca OlimPiada        

22 Comédia da Vida Surda 
       

23 As Chaves de Mardum        

24 Centro de Apoio aos Surdos 
       

25 Momento Ambiental        

26 Piadas em Libras        

27 Primeira Mão        

28 Dr. Ânimo 
       

29 O que me faz bem? 
       

30 Saber mais        

31 Boletim 
       

 
16. Gostaria de participar de entrevista sobre a TV INES para uma pesquisa? 

(   ) Sim.  Contato: ______________________________ 

(   ) Não 
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APÊNDICE D  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

1. Qual o principal meio de comunicação que você usa para se informar?  

2. Com que frequência você assiste à TV INES?  

3. Qual programa você mais assiste?  a. Por quê? 

4. Antes da TV INES, como você obtinha informação? a. E agora com a TV INES você acha que está 
mais bem informado? Ou não mudou muita coisa? 

5. Por que você assiste à TV INES?  

6. Você conhece os sinais utilizados na TV INES ou já identificou sinal novo? Aprender sinal novo é 
bom ou não é necessário? Por quê? 

7. Você percebe diferença entre o uso da Libras por um intérprete ou por um surdo? Quais?  

8. A programação da TV INES já provocou reflexões em você? Te fez pensar mais profundamente 
sobre um tema?  

9. O que você não sabia e ficou sabendo pela TV INES?  Conte exemplos. 

10. A TV INES provocou alguma mudança na sua vida ou no seu convívio social?  

11. O que você gostaria de falar para contribuir com a TV INES? (crítica ou sugestão) 
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APÊNDICE E  

QUADROS COM RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

 

GRUPOS SEPARADOS POR ESCOLARIDADE 

1. Principal veículo  que você usa para se informar? 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Televisão,  por que tem legenda né?, aí me ajuda muito porque tem legenda então dá pra ver e 
obter bastante informação ali, Internet, navego em alguns   sites jornalísticos tipo UOL, também 
leio informações que eu pego ali. 

S2 Internet. Eu entro nos sites. Eu acho que os sites são os que eu mais faço visualização de 
materiais. A TV INES eu acompanho os conteúdos que estão de alguma forma ligados a minha 
área acadêmica. Às vezes uma coisa ou outra que me dá mais interesse eu vejo. Agora, 
cotidianamente eu acesso a informação por meio de sites, como o site do Globo, algumas coisas 
ligadas a  jornalismo. 

 

É possível perceber que os sujeitos com pós-graduação stricto sensu recorrem 

mais a sites e televisão com legenda para ter  acesso à informação  por meio da Língua 

Portuguesa Escrita (LPE), não sendo a Libras sua única ou principal forma de acesso à 

informação.  

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Sites da Internet. Acho que é por que tem a informação ampliada sobre o País e sobre o mundo, aí 
eu gosto mais dessa parte da Internet, acho que desperta mais meu interesse, também o costume, 
por que antes quando não existia tanto… primeiro lugar que veio com tanta habilidade e 
informação foi na Internet. 

S4 Têm vários, tem a própria televisão, o uso da Internet, celular, são vários. 

S5 Agora, na maioria das vezes eu acho que o Facebook está em primeiro lugar, por que tem muita 
quantidade de informação e a forma sucinta como a informação é colocada. Também o Whats 
app. Com o Whats app às vezes a gente consegue compartilhar outras coisas e receber 
compartilhamento. As redes sociais como um todo eu acho que é a principal estratégia. Outros 
tipos de jornais e essas coisas assim é menos. 

 

Neste segundo grupo, a preferência dos sujeitos na escolha dos meios de 

comunicação para se manterem informados também recai sobre meios de comunicação via 

Internet como, por exemplo, os sites, Whats app e as redes sociais como Facebook, por 

intermédio da LPE. 
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Grupo: Superior  

S6 Na televisão, por exemplo, tem informações que eu não entendo direito e o Facebook também 
traz bastante informação que me ajuda e a TV INES eu acho que deixa mais claro por que fala, 
por exemplo, sobre a política, as discussões […] televisão e a TV INES realmente me ajuda nessa 
informação. Então de fato é importante, porque na televisão normal, você vê mas não consegue 
absorver aquela informação completa, não tem intérprete, às vezes a informação vem um pouco 
limitada. Aí eu vejo se nas redes sociais tem mais informações, aí a gente consegue associar o 
que falou com os acontecimentos ali. Então a informação em Libras faz essa diferença. 

 

A partir do nível superior, os entrevistados apontam dificuldades para 

compreender a informação que não seja por meio da Libras. O S6 sugere ao final da resposta 

que encontra nas redes sociais informações em Libras. 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 Internet. Pego muita informação de lá, lendo algumas informações, quando eu tenho dúvida eu 
pego um dicionário e vejo a tradução da palavra, alguns sinônimos ou procuro o sinal. 

S8 Eu não sou uma pessoa mega viciada em tecnologia, tipo assim celular, Facebook, fica lá colado, 
mas aí normalmente quando vem alguém e me conta, me mostra aí eu vejo. 

S9 Mais do Facebook, de onde eu tiro mais informação, por que eu acho que lá tem muitos outros 
surdos também. Agora na parte geral, dos centros urbanos, das cidades, aí fica mais difícil captar 
o que está acontecendo. Então às vezes quando eu passo ali no corredor eu vejo a TV INES acho 
algumas coisas legais e até emocionantes. Não tenho muito o uso da televisão. Mais o tablet e a 
Internet. 

S10 Jornal, mais informação no jornal, aí dá pra ver alguma coisa do time, às vezes a família informa, 
a Internet mostra o placar. 

 

Os sujeitos do grupo Ensino Médio, em comum, recorrem a terceiros para acesso 

ou melhor compreensão da informação, no caso, familiares, ou a outros surdos por meio do 

Facebook. 
 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Eu sou muito curioso e acabo vendo em muitos lugares, nem sempre os lugares são acessíveis, 
então às vezes eu faço perguntas a algumas pessoas que estão perto, às vezes eu vejo na banca de 
jornal algumas coisas de notícias, algumas palavras eu entendo o que que está escrito ali em 
português outras não, mas é muito mais agradável quando alguém sinaliza pra mim o que está 
acontecendo ou quando a informação é colocada em LS. Mas é comum que na televisão não 
tenha isso, né? Aí às vezes meu filho não tá em casa, mas quando ele tá em casa ele faz a 
tradução pra mim. 

S12 Na televisão, quando tem alguma coisa em LS, no Facebook, quando tem alguém sinalizando 
contando que aconteceu alguma coisa, explicando o que aconteceu, às vezes meu pai também me 
informa e fala cuidado no caminho que você vai coisa e tal. Tem muitos caminhos pra fazer isso. 
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No grupo do Ensino Fundamental, os sujeitos apontam a dificuldade de 

compreensão das palavras em Português escrito,  e a dificuldade de acesso à informação se 

esta não for por meio da Língua de Sinais. 

 

2. Com que frequência vc assiste a TV INES? 

 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Todos os dias. Quando eu venho aqui para o INES acabo que eu vejo a TV INES e as suas 
programações por causa da TV que tem ali na parede. 

S2 1 a 3 x por semana. Eu assito mais o Gera Mundos especificamente, Primeira Mão (jornal), 
Manuário por que está dentro do meu contexto de pesquisa, eu também participo da pesquisa 
então eu vou dar uma olhada sempre pra ver como está indo lá o programa e Aulas de Libras, que 
eu também tô muito focada pra poder dar pros alunos como dicas de conteúdo 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 4 a 5 x por semana 

S4 Às vezes. Até 4 x por semana. Esporádico - Mais pra pesquisar sinais que eu faço acesso à TV 
INES, não que seja semanalmente, não tem bem… esporadicamente, ah eu preciso de alguma 
coisa aí eu penso talvez lá tenha e vou ver no programa se tem. 

S5 1 a 3 x por semana. Às vezes quando eu abro a TV INES e vejo LS eu acho muito interessante a 
forma como a informação é colocada. Tem coisas que eu não sabia e eu falo “poxa que legal!”. 
Ajuda muito a propiciar conhecimento a todo mundo e eu acho que isso é positivo para o surdo. 

 

Grupo: Superior  

S6 Eu vejo a TV INES de vez em quando, pelo celular. A do aplicativo do tablet não pega muito 
bem. A do corredor do INES eu acho bem melhor. 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 1 a 3 x por semana. A TV INES, no caso quando tem uma informação que aparece no feed de 
notícias do Facebook aí eu geralmente clico, aí normalmente me manda para um site aí eu vou 
ver, às vezes são informações ligadas a jornal, coisas da vida. 

S8 Às vezes um pouco, nunca vi até o final, às vezes eu parei olhei um ou outro, poucos eu vi até o 
final.1 a 3 x por semana 

S9 1 a 3 x por semana. Às vezes sábado e domingo em casa eu pego o tablet e assisto alguma coisa 
da TV INES, mas segunda a sexta não, por que nem sempre eu tenho tempo por causa das aulas 
aqui e as coisas do grêmio, às vezes não tenho tempo. 

S10 1 a 3 x por semana. Mais ou menos. Um pouco. Eu não tenho muito tempo pra ver. Às vezes eu 
vejo, quando vou pesquisar alguma coisa na Internet, mas não tenho tanto acesso à Internet pra 
ver. 
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Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Raramente. 

S12 Até 4 x por mês.  Bem melhor. Porque na hora ele parece que divulga mais, a gente tem um 
impacto maior com o que ele tá sinalizando, bom de saber, bom de ver, eu acho interessante, 
muito bom. 

  

3. Qual programa você mais assiste? Por quê? 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Só respondeu o questionário. 

S2 Eu assisto mais o Gera Mundos especificamente, Primeira Mão (jornal), Manuário por que está 
dentro do meu contexto de pesquisa, eu também participo da pesquisa então eu vou dar uma 
olhada sempre pra ver como está indo lá o programa e Aulas de Libras, que eu também tô muito 
focada pra poder dar pros alunos como dicas de conteúdo. 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Eu gosto mais do Manuário. Parece ter muita informação e é importante por causa disso também, 
apresenta algumas palavras que eu não conheço, que são novas pra mim, conta um pouco da 
história sobre a vida das pessoas, eu gosto mais desse programa. 

S4 […] o Manuário que (…) é uma área que me interessa por que eu acho que isso me ajuda a ter 
acesso a essas coisas, porque antes de ter esse programa (…) eu tinha que acessar pelo Google ou 
enciclopédia, essas coisas. 

S5 Eu gosto do Café com Pimenta, por que é específico de entrevistas, com personalidades, conta 
um pouco da experiência das pessoas, as características. Eu acho isso bem legal, gosto da 
interação que tem lá. Gosto também de conteúdos que estão relacionados com LS, a Libras, o 
ensino da Libras, por que eu sou professora aqui no Instituto, então às vezes tem certos conteúdos 
em que eu peço aos alunos para pesquisar lá na TV INES. 

 

Grupo: Superior  

S6 Louca OlimPiada, Café com Pimenta, Cinemão, Primeira Mão, Tecnologia em Libras, Aula de 
Libras, Manuário. Comédia da vida surda eu também já vi. Conta histórias de comédia. O que eu 
mais gosto primeiro o Cinemão e depois o Piadas em Libras. 

Grupo: Ensino Médio 

S7 O que eu gosto eu acho que o melhor de ver são os programas da área de Tecnologia em Libras. 
Eu acho bastante interessante as coisas que eu vi até agora,  muita novidade é apresentada. 
Também um outro é o “Fazendo o bem”, eu acho, “O que me faz bem”, que fala um pouco da 
vida da pessoa, acho isso é interessante, é legal, acho que mostra um pouco da coisa do…, vi 
muita gente falar, do surdo se sentir capaz de se colocar na sociedade, eu achei legal quando eu 
vi, achei bastante interessante. 

S8 Só respondeu o questionário. 
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S9 O que eu mais gosto é do programa de contação de histórias. 

S10 Eu gosto mais da parte do humor, das piadas. 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Tudo. Eu gosto do programa de História, quando fala dos problemas, gosto também quando visita 
algum lugar, eu penso “ah, isso aqui é o quê?” Ou “ah isso aqui é uma faculdade”… deixa a gente 
assim de boca aberta mostrando lugares do mundo, vários lugares, aí isso é legal. 

S12 Só respondeu o questionário. 

 

4. Antes da TV INES, como você obtinha informação? 

 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Jornal na TV com legenda, sites jornalísticos e Facebook. 

S2 Site do Globo, algumas coisas ligadas a  jornalismo. 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Antes quando não existia esse espaço tão aberto para a informação, às vezes eu ia e lia o jornal, 
aconteceu algum problema ou às vezes alguém me explicava, me esclarecia, tinha gente pra 
ajudar, muita gente também me ajuda a entender. 

S4 Televisão, o uso da Internet, celular. Eu acho que eu fazia uso das mesmas coisas, mas antes no 
caso tinha mais acesso, mais intimidades, mais frequência com textos acadêmicos e tinha 
pesquisas no Google sobre isso. 

S5 Facebook, Whats app, redes sociais como um todo. 

 

Grupo: Superior  

S6 Não tinha informação, era difícil. Era difícil na televisão a questão da legenda, era complicado, 
tudo muito difícil. Quando a TV INES, a informação ficou mais clara, as informações chegam, 
você vê em Libras. Poxa eu encontrei a TV INES e observei, e antes (…) mais difícil. 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 Antes, teve uma fase que eu tinha muito pouco contato com a informação, a própria TV não tinha 
legenda, aí eu tinha muito contato com a minha mãe e eu pedia a ela pra me explicar. 

S8 [Como você ficava sabendo das coisas?] Nada.  Não tinha esse hábito, era só mais com amigos, 
quando avisavam, coisas assim. 

S9 Não tenho muito o uso da televisão. Mais o tablet e a Internet. 

S10 Jornal,  às vezes a família informa. 
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Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Nada, ficava sem saber nada mesmo. Antigamente não tinha legenda, aí depois começou a 
legenda aí, TV a cabo até hoje é comum que não tenha legenda 

S12 Televisão. Com a janelinha com intérprete às vezes não dava pra ver e entender muito bem não, 
aí eu acabava desistindo de assistir. 

 

5. E agora com a TV INES você acha que está mais bem informado? 

 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Quando eu venho aqui para o INES acabo que eu vejo a TV INES e as suas programações por 
causa da TV que tem ali na parede. Alguns conteúdos eu até conheço, sei do que está falando [...] 

S2 [...] a TV INES, eu acho que é uma informação bacana, tem um conteúdo legal, mas eu acho que 
às vezes o surdo quando, eles até recebem  a informação, mas que tipo de outros conteúdos 
precisariam estar cruzados, ou que tipo de experiência de interação deveria ser colocada [...] 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Eu acho que antes, com a coisa da janelinha, se perdia muito. Com a coisa de ser um espaço 
maior, ter o  surdo, melhora o entendimento. Acho que agora é melhor que antes com relação a 
ampliação do espaço, amplia a mente também. 

S4 Pra mim pessoalmente eu já estava acostumada a acessar a TV comum e pra mim era possível ver 
algumas coisas lendo o Português. Eu imagino que a TV INES ajude muito aos surdos que não 
têm tanto acesso e domínio de Português e aí não podem pegar um jornal e ler e coisas assim.[...] 
a TV INES colocou muitas informações e isso ajudou de alguma forma aos surdos acessarem o 
que estava acontecendo e receberem informações, [...] 

S5 […] é legal por que tem muita informação, mas acho que ainda existem algumas falhas que são 
fruto da falta de conexão da TV INES com o próprio Instituto. 

 

Grupo: Superior  

S6 Os assuntos são bons, as informações são boas, eu consigo aprender. É muita informação, então 
eu acho que de fato é importante. É muito bom. 

Grupo: Ensino Médio 

S7 Eu acho que ela esclarece e traz algumas informações porque é em LS, é bom também porque 
acaba um pouco a dependência da família, quanto mais informação menos você depende lá da 
família. 

S8 Eu acho bom que tenha a legenda né? Por que as coisas em Língua de Sinais eu não conheço 
muito todos os sinais, não conheço bem. Mas é bom por que tem informação por que é preciso 
que a gente saiba coisas que a gente não sabe, que os ouvintes até tem de informação. Aí é bom, 
informa o ouvinte e informa quem sabe Libras e essa pessoa informa em Libras pra gente. 

S9 […] vejo coisas novas, mas eu não conheço profundamente os surdos da TV INES, mas eu acho 
legal ter alguém ali falando em Libras, acho interessante, mas eu acabo não vendo tanto tempo, 
mas acho interessante. 

S10 Eu não tenho muito tempo pra ver. 
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Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Eu acho que o dia que tiver essa mesma qualidade que a TV INES tem de dividir para a 
compreensão, na TV aberta,  eu assito mais TV. 

S12 Bem melhor.  

  

6. Por que você assiste à TV INES? 

 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Quando eu venho aqui para o INES acabo que eu vejo a TV INES e as suas programações por 
causa da TV que tem ali na parede. Alguns conteúdos eu até conheço, sei do que está falando [...] 

S2 A TV INES eu acompanho os conteúdos que estão de alguma forma ligados a minha área 
acadêmica. Às vezes uma coisa ou outra que me dá mais interesse eu vejo. Eu vou mais, acabo 
indo mais na legenda, por costume. Eu sou de uma geração que não tinha janelinha com 
intérprete. 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Eu acho importante, é muito importante que o surdo esteja ali.  

S4 Mais pra pesquisar sinais que eu faço acesso à TV INES. […] eu preciso de alguma coisa aí eu 
penso talvez lá tenha e vou ver no programa se tem. 

S5 […] acho que é legal a informação, muito interessante, não tá nem repetitivo, tem sempre uma 
novidade, mas acho que se fossem menores os trechinhos de informação, pudesse pegar mais as 
pessoas para assistir. Quando eu comparo com a TV aberta eu digo assim, como eu disse eu 
diminui meu tempo que assistia TV INES que eu dedicava por questões da vida mesmo 
corriqueira e também pelo conteúdo da TV aberta que às vezes me interessa e tem legenda e 
também um pouco mesmice o conteúdo lá da TV INES. Então na verdade, quando eu penso na 
questão informação às vezes depende do assunto. Por exemplo ano passado teve Olimpíada e 
antes teve a Copa então acho que eu como os outros surdos fomos ver muito a TV INES por que 
tinha entrevistas com jogador de futebol, tinham coisas do próprio surdo interagindo, isso foi 
muito positivo e acabou que a TV INES tomou o lugar da TV aberta, mas depende do assunto. A 
TV INES é obviamente melhor, quando ela apresenta as coisas em LS. […]  é um espaço que o 
surdo já queria a muito tempo, que ampliasse o tamanho do espaço onde a Libras é colocada e em 
alguns casos quem sabe fazer o inverso, quem tá falando em língua oral ali embaixo, pequeno, e a 
pessoa que tá falando em LS num plano maior. Não só com pessoas que estão traduzindo, mas 
também em ambientes e filmagens que mostrem eles conversando em LS que é a Língua do 
surdo. 

 

Grupo: Superior  

S6 Muito boa a imagem da TV INES, é tudo em Libras, a gente consegue ver de uma forma bem 
clara. Lá as informações são preparadas, são apresentadas de forma clara em Língua de Sinais, a 
pessoa aparece de forma interessante. 
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Grupo: Ensino Médio 

S7 Alguma coisa quando vem na TV INES na área de informática, que é a minha área, aí eu vou lá e 
dou uma olhada mais por aí, é só isso.  

S8 […] eu vi que tinha coisa sobre jornal  em Libras, eu vi também que tinha surdos, seção de 
poesia, humor, achei legal, mas nunca ninguém tinha me falado que tinha isso tudo lá […] Eu 
gostaria que tivesse mais surdos sinalizando. 

S9 Eu gosto da parte mais ampla, mas eu sei que na coisa do governo, coisas que envolvem decisões,   
sei lá, se atinge um grupo que vota, que pensa como pode ser, ele pensa na coisa da “janelinha”. 
É um problema para muitos surdos, inclusive para os surdos-cegos, aqueles que tem baixa visão, 
o maior, o […] 

S10 Eu gosto. Eu acho legal ter a tela grande. Às vezes faz pequenininho e nem sempre tem né?, Por 
isso nem todo mundo usa, né? Parece que não desperta a atenção para os surdos. Quando a tela é 
grande parece que desperta mais. Eu acho importante um surdo na TV INES porque de alguma 
forma atrai mais surdo né? E também ele consegue dar mais visibilidade. Não tem tantos lugares 
assim com surdos em destaque. Porque a maioria dos ouvintes tem outra informação né, pela via 
auditiva. O surdo falta receber informação também visual. Então você ver uma pessoa que é igual 
a você, você sente que tem um canal de comunicação ali, é isso. 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 […] a TV INES ajudou, é muito melhor, por que antes de não ter nada a gente agradece, muita 
coisa foi feita, mas a TV INES eu acho que ela é diferente, mas é ruim por que ela tá muito ligada 
à Internet, podia ser um canal aberto para as pessoas poderem assistir como que é a Cultura, né? 
Por que eu acho que seria para as pessoas verem como se faz da forma mais adequada [...] 

S12 Com a janelinha com intérprete às vezes não dava pra ver e entender muito bem não, aí eu 
acabava desistindo de assistir. Porque na hora ele parece que divulga mais, a gente tem um 
impacto maior com o que ele tá sinalizando, bom de saber, bom de ver, eu acho interessante, 
muito bom. 

 

7. Você conhece os sinais utilizados na TV INES ou já teve sinal novo? Aprender sinal 
novo é bom ou não é necessário? Por quê? 

 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 […] eu não sei assim contabilizar quais são os dados reais de pessoas que assistem o programa. 
Alguns programas da TV INES eu acho que as pessoas estão lá aprendendo sinais,  mas eu não 
sei se as pessoas têm relatos reais sobre isso. […] Por um lado sim, por um lado não. Eu queria 
saber assim na real se as pessoas que estão vendo  elas estão tendo alguma aprendizagem real de 
LS? Por que a gente não tem nenhuma coleta de dados que fale sobre isso. […] existe uma real 
aprendizagem da LS pela  sinalização que a TV INES mostra? Não sei! 

S2 Sim, já teve. (ajuda a ampliar o vocabulário da pessoa surda?) Também pode.(fortalece a Língua 
evitando que essa Língua se descaracterize com sinais provisórios?) Eu acho que não, por que 
tem a questão do regionalismo com as variações linguísticas, pode acontecer que ela mostra um 
pouco os sinais do Rio para um outro estado, mas eu acho que tem que aceitar a especificidade do 
vocabulário que já tá cristalizado em cada região. É interessante, você  acaba conhecendo e 
quanto mais conhecimento se tem, melhor.  
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Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Eu acho que de alguma forma institui um certo padrão, mas um pouco o padrão do Rio, por que 
não apresenta, por exemplo, sinais de São Paulo, mas eu acho que eles optaram em dar privilégio 
pelo jeito de sinalizar, por regionalismo do Rio. 

S4 Certamente. Quando eu vejo a LS eu percebo que há diferenças de (…) diferentes  sinais. A LS é 
uma Língua viva, então pensar que ela seja controlada é difícil, é como a Língua oral, ela tem 
variações de ser. Eu acho que não tem como fazer LS e não enfatizar e eu acho que os surdos 
adquirem vocabulário assim, às vezes uma pessoa que adquire vocabulário ela pode às vezes…, a 
mesma coisa quando o surdo tem contato com outras LS, uma LS de outro país, da América do 
Norte ou do Sul, para uma Língua viva isso é uma característica comum. A gente fazer uma 
obrigatoriedade de ser só a LS do Rio não acho que faz sentido, tem alguém também com a 
produção espontânea de alguém que está falando. 

S5 Às vezes quando eu abro a TV INES e vejo LS eu acho muito interessante a forma como a 
informação é colocada. Tem coisas que eu não sabia e eu falo “poxa que legal!”. Ajuda muito a 
propiciar conhecimento a todo mundo e eu acho que isso é positivo para o surdo.  

[…] alguns alunos começaram a fazer algumas confusões. Então não sei se a TV INES deveria 
ter o compromisso de respeitar a LS do Rio por estar no Rio, ou criar notas lá pra deixar claro que 
na verdade aquele sinal é mais usado nesse ou naquele estado, por que aí cria critérios; Então tem 
alguns vocabulários que eles colocam lá que eu não concordo e alguns eu realmente acho que 
estão errados por que está apresentando um termo que na verdade é uma forma de descrever o 
objeto, não é o termo do objeto,  não é o sinal, o classificador. Eu não acho que a TV INES tenha 
que necessariamente respeitar esses outros tipos de regionalismos, já que ela é produzida no Rio. 
Eu acho que a TV INES poderia estar ligada aos professores do INES pensando essa produção de 
vocabulário. Não sei se ela tem que se preocupar com essa variação de vocabulário, eu acho que 
não.  

 

Grupo: Superior  

S6 […] eu não conhecia aquelas palavras, aqueles sinais daquelas pessoas, sinais acadêmicos, eu já 
aprendi bastante coisa. 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 Quando eu vejo a TV INES e percebo que tem uma nova forma de sinalizar alguma coisa é bom 
por que eu consigo entender se é novo quando eu vejo na legenda, dou uma pausa e falo assim 
“ah, esse sinal eles estão usando pra essa palavra?” Às vezes quando eu tenho paciência vou lá e 
pesquiso se o sinal é aquele mesmo, agora quando não tem a legenda eu não sei muito bem, eu 
acabo percebendo no contexto, mas não sei qual é a proposta, a equivalência que eles estão 
fazendo ali, mas quando é junto até dá pra perceber, quando tem legenda e a sinalização dá pra 
perceber, eu acho legal, é legal ter novo, mas quando tem legenda dá pra perceber isso. 

S8 Mais os amigos ensinam LS (…) quando eu vejo a TV INES eu vejo muitos sinais assim na hora 
aí eu não tenho como dar pause ou a quem perguntar o que que aquele sinal significa, o que que é 
isso aqui, o que que é esse sinal lá, pra alguém me explicar, não tenho. Não sei se é a questão de 
sinais certos ou errados, às vezes alguém mostra o abecedário na TV, quando eu olho vejo que 
tem algumas coisas que estão estranhas, mas às vezes o ouvinte entende né? Então a própria 
pessoa não tem como avaliar se ela tá fazendo certo ou errado com o que ela tá vendo na TV. 

S9 Eu percebo que é um pouquinho diferente a Língua de Sinais que eles usam, diferentão não, é 
diferentinho, porque a Língua de Sinais que eles usam lá na TV INES é um pouco diferente da 
Língua de Sinais que os surdos usam aqui, mas eu acho que é mais uma questão de local, de tipo 
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de conversa, é um pouquinho diferente. 

S10 A área de tecnologia tem bastante sinais, eu acho legal, foi onde eu vi mais assim aparecer, foi na 
área de tecnologia. Descobri muitos sinais ali. 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Eu vejo alguns sinais novos, mas normalmente eles estão dentro de um contexto, mas eu não fico 
muito assim pensando nisso, eu acho que isso é um comportamento do ouvinte que não sabe LS e 
tá aprendendo e fica: “olha lá olha lá olha lá o sinal deles, o sinal daquilo, não”,  mas alguns 
sinais eu falo “hum! olha  esse termo”, ou fico, eu penso dentro do contexto, aí eu lembro: “ah! 
no INES eu já vi esse sinal, outra pessoa falando”, mas eu presto atenção no todo que tá 
acontecendo. Ah, eu acho que evolui só de assistir. 

S12 Acho que tem muita coisa, não só o sinal, às vezes a legenda anuncia como se fala isso em 
português aí você vê o sinal e fica sabendo,  ajuda sim. 

 

8. Você percebe diferença entre o uso da Libras por um intérprete ou por um surdo? 
Quais? 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Eu sei que é surdo na realidade, por que eu conheço em primeiro lugar e segundo por que a LS é 
diferente, a Língua se estrutura de maneira diferente, estrutura de frase, a prosódia é diferente, a 
forma de expressão facial, expressão corporal dos surdos é completamente diferente da dos 
ouvintes. 

S2 Por que eu acho que o surdo tem uma certa autovisão sobre o que seria uma propriedade do ser 
surdo que ele consegue transmitir a informação diferente do intérprete ouvinte, eu não tenho nada 
contra o intérprete ouvinte não, mas eu penso que existe um jeito de criar contexto de que é 
próprio de quem está imerso na cultura surda e tem alguns intérpretes que não conseguem fazer 
isso né, por exemplo, às vezes um surdo explicando uma metáfora, dificilmente eu vou saber de 
dar um exemplo de um intérprete que vai saber explicar isso bem, essas especificidades que a 
pessoa surda coloca ali são especificidades não só da pessoa, mas da cultura. É diferente. 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Não,  acho que é tudo igual. Parece que às vezes o intérprete ajuda o surdo e às vezes o surdo 
ajuda o intérprete, não dá para perceber,  que quando o material tá ali o intérprete já combinou 
alguma coisa, não foi de supetão, não é ruim não. 

S4 É difícil de explicar. É, eu sinto que a maioria tem muita semelhança, eu acho que a forma de 
construir de um surdo é mais clara, por que parece que ele sabe a forma diferente que os outros 
surdos entendem, mas eu acho que questões de pronúncia, sinalização, acesso à informação é 
semelhante. A construção da explicação é que eu acho que difere. […] Não é necessariamente 
que aquilo que o intérprete vá apresentar a informação de forma falha, não é isso. Se eu no caso 
vejo um intérprete ouvinte sinalizando e vejo um surdo sinalizando eu consigo entender 
claramente os dois. Algumas coisas que eu acho que os intérpretes perdem é quando existe a 
apresentação de um conceito. Um surdo que tenha ambientação, que já tinha experiência 
enquanto pessoa surda de ter compreensão daquilo, de ter compreensão daquele conceito, de 
conceito semelhante, ele vai fazer uma construção para construir o discurso dele pensando nessa 
experiência. O intérprete não teve essa experiência, então eu acho que se o intérprete for uma 
pessoa na verdade cuja estratégia de ambientação foi muito clara, que se alimenta de coisas da 
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comunidade surda pra fazer esse tipo de construção e tem costume ele vai conseguir também. 

S5 Não respondeu. 

 

Grupo: Superior  

S6 Tem sim uma diferença. O surdo tem uma identidade, é sua língua natural, então flui mais. Com 
o intérprete às vezes fica um pouco diferente sim. Mas não é igual,  não tem como ser 100% 
porque a Libras com o surdo realmente é diferente. Ah sim, com certeza, pelo surdo é mais claro. 
Por exemplo, se alguém tem informações aqui precisa de um intérprete, informações que o 
intérprete tem que tá passando ali é importante também, mas quando o surdo obtém essa 
informação, entende e repassa essa informação em Libras também é importante, faz uma 
tradução, o próprio surdo faz uma tradução da informação dele. 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 Eu percebo que tem uma diferença, quando tem um surdo e a gente entra em contato direto com 
ele apresentando a informação ele pode ser interessante, com a legenda pode ser mais interessante 
ainda por que você aprende um pouco também do que está sendo colocado em Português, aí 
também dá a oportunidade se não conhece a palavra olhar no dicionário e ver, é o que eu sinto 
que é mais prazeroso quando tem a legenda e a sinalização juntas. E também quando o sinal é 
semelhante, o jeito de falar, você tem uma identificação maior e a legenda permite que eu vá lá e 
pesquise um termo que tenha uma nova forma de falar. No caso dos intérpretes, quando o 
intérprete é muito profissional e de muita qualidade é a mesma coisa, eu sinto que é igual. Mas 
quando não é assim é difícil por que falta contexto pra sinalização. 

S8 É diferente, por que os ouvintes quando interpretam eles não têm tanto expressão facial, eles 
ficam mais sérios, os surdos se articulam muito, acho que eles usam muito espaço, por exemplo, 
o intérprete geralmente é assim (faz a expressão facial) “o carro quebrou”, não tem muita 
expressão facial para transmitir a ideia se isso é bom ou ruim, na LS isso é um pouco diferente, às 
vezes o surdo fala assim “poxa meu carro quebrou caramba” (faz expressão facial com mais 
ênfase) parece que mistura um pouquinho de teatro, isso é legal, é diferente. 

S9 […] não tem diferença, depende da qualidade da Língua de Sinais do surdo ou da LS do 
intérprete. 

S10 Na minha opinião é diferente. Diferente porque quando um ouvinte fala a Língua de Sinais 
normalmente ele tá traduzindo do Português e quando o surdo tá falando em LS ele tá se 
comunicando. De alguma forma é a primeira Língua dele, aí inverte, né, a primeira Língua do 
ouvinte e a primeira Língua do surdo. 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Eu percebo que tem uma diferença. Às vezes quando o surdo lê bem, ele tem o domínio da 
escrita, ele vai sinalizar e eu percebo com clareza, isso tanto com o…, com clareza até do que 
está sendo falado, quando eu vejo o texto escrito ou a legenda, e eu acho isso muito importante 
ter uma certa equivalência. Agora, o inverso..., nesse caso da TV INES quando é ouvinte, agora o 
inverso quando é o surdo, ele precisa também conhecer. Eu percebo que um comportamento em 
que os ouvintes e intérpretes mostram é que eles tem que meio ficar comprometidos com o ritmo 
de quem está falando. Então, às vezes é muito rápido, é muita informação e ele tem que entrar  no 
ritmo daquela fala e se não conhecer o português, se for um surdo que não conhece o português e 
vai fazer uma tradução vai ser bem difícil. Então quando eu vejo alguém conseguindo manter o 
ritmo… às vezes um surdo que tá nessa função e aí depois vieram me falar que aquela pessoa era 
surda, eu penso: “caramba, tenho que dar os parabéns por que ele conseguiu manter o ritmo, 
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conseguiu construir um texto, a tradução dele é muito bem feita.” A mesma coisa, muito bom 
intérprete castiga às vezes na legenda. Eu sei que os ouvintes muitas vezes desenvolvem no 
domínio dessa capacidade, os surdos eu ainda não sei, uns ou outros. 

S12 Com a janelinha com intérprete às vezes não dava pra ver e entender muito bem não […]  Por que 
às vezes eu sinto que a LS não estava certa [com o surdo]  Bem melhor. Porque na hora ele 
parece que divulga mais, a gente tem um impacto maior com o que ele tá sinalizando [...] 

 

9. A programação da TV INES já provocou reflexões em você? Te fez pensar mais 
profundamente sobre um tema ou não? 

 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Pelo que eu vejo dentro da programação com o Nelson a mim ajudou a pensar coisas, a refletir 
bastante coisas, mas os outros programas não. Acho que dentro da programação, só o programa 
do Nelson. 

S2 Não, geralmente eu já vi antes, quando eu vou ver na TV INES eu já vi antes. Não tenho como 
opinar. Eu já vi muitas informações em outros lugares antes. Quando eu abro a TV INES, quando 
eu abro a Internet em si, sei lá, msn ou outras coisas assim, outros sites, eu já naveguei e já vi 
muita coisa, então de alguma forma a TV INES é um pouco atrasada né? Quando eu vejo lá já 
passou. Se eu não tivesse acesso a nenhuma dessas coisas, não tivesse lido ou tivesse dificuldade 
de ler eu acredito que ela me ajudaria nesse caso sim. 

 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 […] informar muda muito, tem uma importância muito grande em você ser informado em relação 
a você ser uma pessoa completamente alienada do mundo, então desenvolve uma preocupação, 
eu, por exemplo, tenho filhos, então pensar em certas coisas como contratação, emprego, vida 
funcional já me preocupa em relação aos meus filhos, como eles vão viver, então essas 
informações me ajudam muito. Sem essas informações como a gente se planejar, se preocupar 
com o futuro. 

S4 Pra mim é difícil responder essa pergunta por que eu já tinha o costume de ter esse tipo de 
experiência com a TV comum, mas eu imagino, me colocando no lugar de outras pessoas a TV 
INES é sim esse tipo de canal pra elas, por que agora tem esse jornal novo que é o Primeira 
Mão, ele traz informações sobre política que às vezes são difíceis de entender e ali ele traz 
uma coisa mais explicativa e traz uma clareza, além de estar em LS também pela estrutura 
que apresenta. 

S5 Sei lá eu acho que os surdos desenvolvem muito ao saber dessas coisas, e também se assustam 
[…]  por que antes quando não tinha a TV INES, não tinha nenhum tipo de programação desse 
tipo, parece que a vida estava no mesmo lugar, a gente tinha os mesmos acessos, as mesmas 
coisas. Acho que a partir da criação da TV INES criou um foco de discussão. 
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Grupo: Superior  

S6 Sim, essas questões políticas é o que mais fala na TV INES. Essa situação que estamos vivendo 
no Brasil de corrupção, mensalão, essas discussões todas que acontecem por aí, como o caso da 
Petrobras, coisas que eu não conhecia, que apresentava e eu: que isso? Aí na TV INES essa 
informação deixou mais claro que tava sendo negativo […] Então essas informações são boas 
então divulgam bastante […] 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 Sem dúvida traz independência pra vida porque permite que a gente aja mais, sei lá se você sabe 
que aumentou o salário você vai lá e vê quais os seus direitos de receber mais também e aí você 
fica com uma vida igual das outras pessoas que tem mais informação por que você sabe da 
variedade de coisas que tá acontecendo. 

S8 Ah! Assim, vai ajudar a vida de alguma forma. [RM. Então algumas informações que passam na 
TV INES podem ou não te ajudar a entender as coisas?] Ah sim, ajuda, pode. 

S9 Poucas vezes, assim, uma coisa ou outra, num dia ou outro já aconteceu de eu olhar e pensar ah! é 
isso?  

S10 Eu sinto que … assim,  fica um pouco diferente quando a gente recebe informação na vida. Por 
que tem essa falta de informação né? Então quando a gente tem mais informação em Língua de 
Sinais acaba que amplia. Então, eu por exemplo discussões com a minha família de algumas 
coisas que aconteceram. Eu passo informação para outros surdos, outros surdos trazem 
informações, essa relação “existe” (?) 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Acho que quando eu vejo a coisa da política, é muito interessante a discussão, acho que isso já 
muda muito a vida. Ah, sei lá, mas também questões do tipo vulcão em algum lugar entrou em 
erupção ou maremoto, ou sei lá crise nos hospitais, a TV INES expõe de forma interessante. […] 
Essas discussões, quando elas são colocadas, é bom por que a gente fica pensando. 

S12 Às vezes, né? Eu acho que ajuda por que você consegue ver e saber o que está acontecendo, 
identifica problemas, né? Coisas que às vezes são explicadas no Facebook, aí você consegue ver 
“poxa acontece lá acontece aqui também…” aí gente consegue acreditar que é real. […] 

 

 

10. O que você não sabia e ficou sabendo pela TV INES? 

 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Sem resposta. 

S2 […] alguns termos específicos que às vezes eu não concordo que a TV esteja sendo utilizada 
naquele contexto e como professora pesquisadora eu percebo se combina se não combina se foi 
uma boa construção de frase: “Poxa, esse tipo de coisa aqui eu nunca pensei”, ela é positiva, 
posso complementar na minha aula. [Material pedagógico, novas referências e abordagens] Tem 
pontos positivos e negativos. 
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Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 É diferente, em outros tempos quando não tinha a TV INES ou outros materiais, por exemplo sem 
televisão com tanta informação, sem Facebook com tanta informação, as questões de saúde, de 
história não tava tão acessível, parece que vai abrindo uma porta que tava fechada enchendo a 
cabeça da gente de coisa, melhora muito. 

S4 Pra mim pessoalmente eu já estava acostumada a acessar a TV comum e pra mim era possível ver 
algumas coisas lendo o Português. Eu imagino que a TV INES ajude muito aos surdos que não 
têm tanto acesso e domínio de Português e aí não podem pegar um jornal e ler e coisas assim. 

S5 Às vezes quando eu abro a TV INES e vejo LS eu acho muito interessante a forma como a 
informação é colocada. Tem coisas que eu não sabia e eu falo “poxa que legal!” . Ajuda muito 
a propiciar conhecimento a todo mundo e eu acho que isso é positivo para o surdo.  

 

 

Grupo: Superior  

S6 Sim, tem vários assuntos, várias informações. Por exemplo, o Manuário, o Manuário é muito 
interessante, porque eu não conhecia aquelas palavras, aqueles sinais daquelas pessoas, sinais 
acadêmicos, eu já aprendi bastante coisa, fiquei interessado, eu sei que eu posso depois estudar 
um mestrado, um doutorado. Eu aprendo muito com o Manuário, ele traz informações 
acadêmicas importantes. Então são coisas que eu desconhecia e eu pude aprender ali na TV 
INES através dessa programação. […] essas questões políticas é o que mais fala na TV INES. 
Essa situação que estamos vivendo no Brasil de corrupção, mensalão, essas discussões todas 
que acontecem por aí, como o caso da Petrobras, coisas que eu não conhecia, que 
apresentava e eu: que isso? Aí na TV INES essa informação deixou mais claro que tava 
sendo negativo […] Então essas informações são boas então divulgam bastante […] 

 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 […] os programas da área de Tecnologia em Libras. Eu acho bastante interessante as coisas que 
eu vi até agora,  muita novidade é apresentada. [Tecnologia] 

S8 Agora tenho visto coisas sobre política, tenho visto coisas sobre governo, sobre o Temer […] 
[Política] 

S9 Não, não lembro. É mais normal. Às vezes tem umas coisas legais que eu vejo, outras não, às 
vezes eu vejo muita novidade de um amigo que manda notícias e informações por caminhos 
diferentes.  

S10 Não, pela primeira vez na TV INES eu acho que não. 

 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 […] “ah, isso aqui é o quê?” Ou “ah isso aqui é uma faculdade”… deixa a gente assim de boca 
aberta mostrando lugares do mundo, vários lugares, aí isso é legal. [Possibilidades] 

S12 Me ajudou bastante a ver as coisas, “poxa toma cuidado com essas coisas da vida, esse caminho é 
bom, esse deve ser evitado”, é legal. [Perigo] 
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11. A TV INES provocou alguma mudança na sua vida? 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 É um conteúdo de ouvintes. Por que não tem a essência da cultura surda, não    tem. Parece que é 
a roupa de uma outra pessoa que botaram no meu corpo, sabe? Tem coisas que eu já vi desde 
criança, desde que eu estou nesse mundo de ouvintes e vejo muitas posições assim. Aí quando 
falam assim, vamos fazer alguma coisa de surdos, que leve o nome dos surdos eu espero ter uma 
identificação com aquilo, “poxa esse é o meu, é a minha vez de ter alguma coisa”, mas parece 
que não é, parece que a TV INES em si tem uma linguagem que tá muito longe de mim. Eu fico 
preocupada com as crianças surdas que estão  agora, do próprio INES, que elas mesmas não 
assistem, não consomem por que elas que precisariam mais dessa identificação e não se 
identificam. 

S2 Acho que não. Não sei, essa reflexão é muito profunda sobre si mesmo (sorriso). 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Muda, a informação muda a vida de qualquer pessoa e há uma preocupação, você sabe que tem 
uma crise você segura dinheiro, se você sabe que tem alguém, por exemplo o Collor quando ele 
tomou o dinheiro de todo mundo, quando as pessoas já sabiam, que tinha a informação foram lá 
espertas e tiraram o dinheiro, então essas coisas mudam muito, informar muda muito, tem uma 
importância muito grande em você ser informado em relação a você ser uma pessoa 
completamente alienada do mundo, então desenvolve uma preocupação, eu por exemplo tenho 
filhos, então pensar em certas coisas como contratação, emprego, vida funcional já me preocupa 
em relação aos meus filhos, como eles vão viver, então essas informações me ajudam muito. Sem 
essas informações como a gente se planejar, se preocupar com o futuro. 

S4 Pra mim pessoalmente eu já estava acostumada a acessar a TV comum e pra mim era possível ver 
algumas coisas lendo o Português. Eu imagino que a TV INES ajude muito aos surdos que não 
têm tanto acesso e domínio de Português e aí não podem pegar um jornal e ler e coisas assim.  

S5 Acho que sim, por que antes quando não tinha a TV INES, não tinha nenhum tipo de 
programação desse tipo, parece que a vida estava no mesmo lugar, a gente tinha os mesmos 
acessos, as mesmas coisas. Acho que a partir da criação da TV INES criou um foco de 
discussão. 

 

Grupo: Superior  

S6 Ah, melhoraram as informações e eu entendendo eu posso dialogar melhor com as pessoas. Se 
eu não entendo o que está acontecendo eu vou ter dificuldades para conversar sobre aqueles 
assuntos que estão sendo falados. Então aprendendo lá na TV INES eu posso dialogar melhor 
com as pessoas, posso saber melhor, posso compreender o que está acontecendo. 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 Acho que mudou bastante coisa por que quando a gente não tem informação nenhuma acaba que 
a gente fica na mesmice, a gente não entende qual é a importância disso, às vezes até questões 
que estão acontecendo na família, de crise, de problemas, discussão. Hoje a gente vê o que está 
acontecendo na sociedade que faz com que eles tenham tomar uma postura de mudar a gente e 
leis. Coisas relacionadas a juventude, a experiência, então hoje a gente tem a informação, “ah isso 
tem um curso que pode me ajudar” ou uma coisa empresarial e você informado você pode 
procurar aquilo né? Então eu acho que a mesma coisa acontece, quem pode ajudar outros surdos 
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que queiram ou que quiserem, eu acho que a gente estando mais bem informado também pode 
cooperar com outros surdos.  

S8 Não sei te dizer o que que a TV INES pode ajudar a vida assim da pessoa e tal, mas aí mais uma 
vez eu não tenho a informação, não sei, pra mim hoje não muda não […]  

S9 Não respondeu. 

S10 A minha vida parece que tá melhor assim, coisas novas acontecem, a TV INES agora dá a 
informação, as pessoas falam Libras, eu acho que as pessoas que tem interesse em Libras 
podem ter um lugar pra ver. Eu acho importante isso. 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Acho que quando eu vejo a coisa da política, é muito interessante a discussão, acho que isso já 
muda muito a vida. Ah, sei lá, mas também questões do tipo vulcão em algum lugar entrou em 
erupção ou maremoto, ou sei lá crise nos hospitais, a TV INES expõe de forma interessante, mas 
também outros lugares como a Globo, a Record quando tem o intérprete… há um tempo atrás 
chegou a aparecer, era interessante também, me mantinha informado, mas hoje em dia quase 
nenhuma tem. 

S12 Acho que sim. Acho que ela ajuda a vida das pessoas sobre ter acesso às novidades (…) de 
alguma forma coopera pra vida, né? 

 

 

12. O que vc gostaria de falar para contribuir com a TV INES? 

Grupo: Mestrado e Doutorado – stricto sensu 

S1 Precisa botar mais profissionais surdos, não é só apresentador não, trabalhando […] 

S2 Eu acho que não tenho nada pra falar. 

 

Grupo: Especialização – lato sensu 

S3 Eu acho que a TV INES é um projeto muito bom. Eu acho que são projetos diferentes, é difícil 
avaliar geral, mas eu acho que essa coisa do intérprete que muda,  dessa coisa da janela, eu 
prefiro quando são os dois no mesmo plano, mas isso é difícil acontecer fora de lá e os espaços 
[…]  

S4 Eu acho que de positivo é óbvio que é a coisa da LS e a expansão que LS consegue tendo a TV 
INES como um dispositivo e a distribuição de informação em LS, isso sem dúvida é positivo. 
Agora de negativo, acho que não tem, eu não vi nada de negativo até então. 

S5 Primeiro eu acho que tem que ser parabenizado a TV INES por que eu acho que eles estão a 
alguns anos trabalhando, por mais que seja pouco, três anos não é isso mais ou menos? Três, 
quatro anos, eu acho que ele é novo ainda está crescendo, e a gente tem que pensar que vai 
melhorar sim, mas eu penso também que é bom a gente, eles serem reflexivos enquanto as 
notícias estão sendo colocadas, por que tem que melhorar, mas melhorar o quê? Eu acho que 
quanto mais eles se articularem com o INES pra pensar essas questões, por exemplo o programa 
Aula de Libras é legal, isso é uma coisa que tende a melhorar, uma coisa essa questão do 
problema que nós levantamos que é sobre as variações de termos regionais, eu acho que uma 
escolha interessante seja focar no Rio de Janeiro. 

Programas como Café com Pimenta e outros programas como o SuperAção eu acho que eles são 
programas que estão informando e contribuindo muito com o espaço que eles constroem, mas eu 



143 

 

acho que ainda está muito longo para o tipo de informação que as pessoas estão acostumadas a 
receber hoje, então eu acho que esses programas estão um pouco, acho que é legal a informação, 
muito interessante, não tá nem repetitivo, tem sempre uma novidade, mas acho que se fossem 
menores os trechinhos de informação, pudesse pegar mais as pessoas para assistir. 

Então eu acho que eles tinham que visitar o INES, conhecer mais os alunos do INES, ver quem 
são as crianças, visitar o ambiente escolar, como que está a vida do professor surdo aqui dentro, 
eles fizeram isso em alguns momentos. Sempre que eles aparecem aqui eu acho que é bonito, 
acho que é interessante. 

 

Grupo: Superior  

S6 A TV INES precisa continuar, é muito bom, não pode parar porque traz muita informação. Então 
essa troca, essa interação que acontece é muito importante para o nosso entendimento. Eu gosto 
muito da TV INES. 

 

Grupo: Ensino Médio 

S7 […] acho que a TV INES é boa, acho ótima a maneira que ela está colocando, acho que ela 
engloba muita informação, mas a coisa de ir lá e acessar eu não tenho esse hábito, acho que 
outros surdos gostam bastante. É mais difícil pra mim por questão de tempo, eu acabo pegando 
material ali da Globo e […] por que é uma coisa mais rápida. A TV INES acaba que fica uma 
coisa que eu preciso mais de tempo pra sentar pra ver, eu acabo deixando pra depois e de vez em 
quando eu vou ver. 

S8 Não respondeu. 

S9 Eu acho que é legal. Tem muitas coisas “antigas”(?) que ela pode evoluir mais, com que ela pode 
oferecer pro surdo, como que o surdo absorve, como eles se identificam com quem tá sinalizando, 
é legal. 

S10 Na minha opinião eu acho bem positivo. O que que acontece? Eu acho que mostra o surdo que é 
alguém igual a mim e também divulga a Língua de Sinais, eu acho que só tem positivo. […] Eu 
acho importante ter isso, divulga de alguma forma, as pessoas às vezes não sabem quem é que tá 
ali né? Isso também anima os surdos a assistirem mais. É isso. 

 

Grupo: Ensino Fundamental 

S11 Não respondeu. 

S12 […] eu acho só que é muito importante e muito positivo. Por que a TV INES ajuda muito os 
surdos, né? Parece que desenvolve… é possível entender com a TV INES, é bom. 
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APÊNDICE F  

 

TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DAS ENTREVISTAS32 

1 - Transcrição entrevista S6 - Superior 
Duração: 13’46” 
 
RM: Bom dia, meu nome é Rita, e nós vamos fazer uma entrevista sobre a TV INES, que é 
uma pesquisa de mestrado pra gente investigar as contribuições da TV INES para o acesso à 
informação pelos surdos e gostaria de contar com a sua colaboração naquilo que você puder 
responder para ajudar a pesquisa, ok? 

 
S6: Ok 
 
RM: Você assiste a TV INES? 

 
S6: Eu vejo a TV INES de vez em quando, pelo celular. A do aplicativo do tablet não pega 
muito bem. A do corredor do INES eu acho bem melhor. Eu acho a TV INES muito 
importante,  traz bastante informação e atinge todo o Brasil, tem bastante informação e 
acontecimentos. Fala também, por exemplo, no dia do aniversário da Lei da Libras, tem várias 
programações que mostram na TV INES. Eu gosto da TV INES. 
 
RM: Além da TV INES, você usa outro tipo de meio para se informar, como, por exemplo, 
Facebook, jornal…? 
 
S6: Na televisão, por exemplo, tem informações que eu não entendo direito e o Facebook 
também traz bastante informação que me ajuda e a TV INES eu acho que deixa mais claro por 
que fala, por exemplo, sobre a política, as discussões (…) televisão e a TV INES realmente 
me ajuda nessa informação. Então de fato é importante, porque na televisão normal, você vê 
mas não consegue absorver aquela informação completa, não tem intérprete, às vezes a 
informação vem um pouco limitada. Aí eu vejo se nas redes sociais têm mais informações, aí 
a gente consegue associar o que falou com os acontecimentos ali. Então a informação em 
Libras faz essa diferença. 

 
RM: Você lembra quais os programas da TV INES que você mais assiste? Eu tenho aqui a 
relação dos programas se você quiser dar uma olhada para me dizer o que você mais assiste. 

 
S6: Louca OlimPiada, Café com Pimenta, Cinemão, Primeira Mão, Tecnologia em Libras, 
Aula de Libras, Manuário. Comédia da vida surda eu também já vi. Conta histórias de 
comédia. 
 
RM: Desses programas que você já viu, qual o que você mais gosta? 

                                                           
32

 Sinalizações e abreviaturas:  

(…) - incompreensível ou inaudível 

 … -  reticências 
 LS - Língua de Sinais  

 (?) - dúvida da pesquisadora quanto à transcrição do termo 
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S6: Cinemão. 

 
RM: É o que você mais gosta? 

 
S6: Sim, primeiro o Cinemão e depois o Piadas em Libras. 
 
RM: Antes da TV INES como você se mantinha informado, como você tinha notícias? 

 
S6: Não tinha informação, era difícil. Era difícil na televisão a questão da legenda, era 
complicado, tudo muito difícil. Quando a TV INES, a informação ficou mais clara, as 
informações chegam, você vê em Libras. Poxa eu encontrei a TV INES e observei, e antes 
(…) mais difícil. 
 
RM: E com a TV INES ficou mais fácil por quê? Por que tem um surdo na tela, por que a 
imagem do intérprete é maior, por quê? 

 
S6: Muito boa a imagem da TV INES, é tudo em Libras, a gente consegue ver de uma forma 
bem clara. Lá as informações são preparadas, são apresentadas de forma clara em Língua de 
Sinais, a pessoa aparece de forma interessante. Então no teatro, por exemplo, a conversação 
que eles apresentam é muito bom, muito legal, fica bem nítido pra a gente receber as 
informações. O diálogo, a conversação é tudo bom, fica bem nítido pra gente receber as 
informações.  Café com Pimenta, por exemplo, as entrevistas mantém tudo ali fácil de a gente 
entender as informações todas que são passadas pela TV INES. 
 
RM: E você consegue entender? Os assuntos são atraentes, você aprende alguma coisa? 

 
S6: Os assuntos são bons, as informações são boas, eu consigo aprender. É muita informação, 
então eu acho que de fato é importante. É muito bom. 
 
RM: Você percebe diferença quando a Libras é feita por um surdo ou por um intérprete? 

 
S6: Tem sim uma diferença. O surdo tem uma identidade, é sua língua natural, então flui 
mais. Com o intérprete às vezes fica um pouco diferente sim. Mas não é igual,  não tem como 
ser 100% porque a Libras com o surdo realmente é diferente. 
 
RM: Então a TV INES apresentando os assuntos em Libras pelos próprios surdos facilitou? 

 
S6: Ah sim, com certeza, pelo surdo é mais claro. Por exemplo, se alguém tem informações 
aqui precisa de um intérprete, informações que o intérprete tem que tá passando ali é 
importante também, mas quando o surdo obtém essa informação, entende e repassa essa 
informação em Libras também é importante, faz uma tradução, o próprio surdo faz uma 
tradução da informação dele. 

 
RM: E desses assuntos que você diz que é importante, que você aprende e tal, teve algum 
assunto que você não sabia e pelo que passou na TV INES você conseguiu entender melhor, 
mudou alguma coisa na sua vida? 
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S6: Sim, tem vários assuntos, várias informações. Por exemplo, o Manuário, o Manuário é 
muito interessante, porque eu não conhecia aquelas palavras, aqueles sinais daquelas pessoas, 
sinais acadêmicos, eu já aprendi bastante coisa, fiquei interessado, eu sei que eu posso depois 
estudar um mestrado, um doutorado. Eu aprendo muito com o Manuário, ele traz informações 
acadêmicas importantes. Então são coisas que eu desconhecia e eu pude aprender ali na TV 
INES através dessa programação. 

 
RM: E a questão da parte jornalística, da política, da economia, te ajudou a entender melhor a 
situação do País, a sua vida? 

 
S6: Sim, essas questões políticas é o que mais fala na TV INES. Essa situação que estamos 
vivendo no Brasil de corrupção, mensalão, essas discussões todas que acontecem por aí, como 
o caso da Petrobras, coisas que eu não conhecia, que apresentava e eu: que isso? Aí na TV 
INES essa informação deixou mais claro que tava sendo negativo (…) Então essas 
informações são boas então divulgam bastante (…) 

 
RM: E isso melhorou sua vida em alguma coisa? O que você pode citar como exemplo com 
essas informações que você agora tem? Você conversar melhor, consegue solicitar algum 
serviço público, o que melhorou na sua vida? 

 
S6: Ah, melhoraram as informações e eu entendendo eu posso dialogar melhor com as 
pessoas. Se eu não entendo o que está acontecendo eu vou ter dificuldades para conversar 
sobre aqueles assuntos que estão sendo falados. Então aprendendo lá na TV INES eu posso 
dialogar melhor com as pessoas, posso saber melhor, posso compreender o que está 
acontecendo. Então isso me ajudou bastante. Por que às vezes receber só mensagem no 
celular é ruim, então ver no computador que é maior a imagem, você entende. Nas redes 
sociais também,  no Facebook as pessoas colocam vídeos então isso também ajuda bastante 
na informação. 
 
RM: Muito obrigada, você ajudou bastante a pesquisa. 
 
S6: A TV INES precisa continuar, é muito bom, não pode parar porque traz muita 
informação. Então essa troca, essa interação que acontece é muito importante para o nosso 
entendimento. Eu gosto muito da TV INES. 

 
RM: Obrigada, você ajudou bastante.  

 
 
2 - Transcrição entrevista S11- Ens. Fundamental 

Duração: 15’13” 
 
RM: Bom dia, meu nome é Rita e a gente vai fazer a entrevista sobre a TV INES. Obrigada 
pela sua participação e pela sua colaboração e todas as informações que forem dadas aqui vão 
ser mantidas em sigilo quanto ao seu anonimato, ok?  
Qual o principal meio de comunicação que você usa para se informar? Você falou no 
questionário que seria o Facebook e que às vezes você via a TV INES pelo Facebook. 
 
S11:  Certo. 
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RM: Então qual é realmente o meio que você mais usa, que você prefere pra se informar, pra 
saber o que está acontecendo? 

 
S11: Mais informação… Eu sou muito curioso e acabo vendo em muitos lugares, nem sempre 
os lugares são acessíveis, então às vezes eu faço perguntas a algumas pessoas que estão perto, 
às vezes eu vejo na banca de jornal algumas coisas de notícias, algumas palavras eu entendo o 
que está escrito ali em português outras não, mas é muito mais agradável quando alguém 
sinaliza pra mim o que está acontecendo ou quando a informação é colocada em LS. Mas é 
comum que na televisão não tenha isso, né? Aí às vezes meu filho não tá em casa, mas 
quando ele tá em casa ele faz a tradução pra mim. 

 
RM: Ok, e do pouco que você disse que vê a TV INES, os programas que você mais assiste 
ou que mais gosta são ligados a jornal, programas jornalísticos, de esporte, de humor, 
manuário, aula de Libras, qual o programa que você mais gosta? 
 
S11: Tudo. 
 
RM: Mas você tem alguma preferência, você assiste mais o jornal… 

 
S11: Eu gosto do programa de História, quando fala dos problemas, gosto também quando 
visita algum lugar, eu penso “ah, isso aqui é o quê?” Ou “ah isso aqui é uma faculdade”… 
deixa a gente assim de boca aberta mostrando lugares do mundo, vários lugares, aí isso é 
legal. 
 
RM: Então, alguns programas da TV INES mostram algumas coisas que você não conhecia, 
você aprende algumas coisas pela TV INES? A TV INES ajuda nesse sentido? 

 
S11: Sim. 
 
RM: Antes da TV INES como é que você tinha essas informações? 
 
S11: Nada, ficava sem saber nada mesmo. Antigamente não tinha legenda, aí depois começou 
a legenda aí, TV a cabo até hoje é comum que não tenha legenda, às vezes meu filho sei lá foi 
me buscar aí quando ele chega eu pergunto “mas o que que é aquilo?”, aí ele começa a falar, 
eu agradeço a ele quando ele pode fazer isso, às vezes são problemas sérios que estão ali aí eu 
sempre fico chamando ele né, pra me ajudar. 

 
RM:  A forma como a TV INES é feita, que é diferente da televisão comum, na televisão 
comum ou tem a legenda em português ou tem o intérprete na janelinha em tamanho menor... 

 
S11: Às vezes né?  

 
RM: É, às vezes. Na TV INES não, … 

 
S11: Os programas de igreja normalmente sempre tem e é legal mas eu não sou assim tão 
católico ou crente (risos), mas de vez em quando eu vou ali e vejo (risos) pôxa podia colar 
essas janelinhas em outros lugares também. 
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RM: Então nem todos têm né? E quando tem é desse jeito né? 
 
S11: Isso. 
 
RM: E aí a TV INES vem com uma proposta de Libras, legenda e intérprete, isso ajudou ou 
não mudou em nada, ou tanto faz? 

 
S11: Não, a TV INES ajudou, é muito melhor, por que antes de não ter nada a gente agradece, 
muita coisa foi feita, mas a TV INES eu acho que ela é diferente, mas é ruim por que ela tá 
muito ligada à Internet, podia ser um canal aberto para as pessoas poderem assistir como que 
é a Cultura, né? Por que eu acho que seria para as pessoas verem como se faz da forma mais 
adequada, se ela quebrar a cara de quem acha que tá fazendo bem é por que não está fazendo 
tão bem assim, então que são sistemas diferentes que são interessantes, mas tem que ser 
testados. Eu acho que o dia que tiver essa mesma qualidade que a TV INES tem de dividir [a 
tela] para a compreensão, na TV aberta, eu assisto mais TV. Aí vai ser bom por que eu vou 
saber também com boas pessoas sinalizando por meio das expressões delas, por meio da 
sinalização. Mas hoje em dia ela está restrita à Internet, então ok! 

 
RM:  Você ter informações sobre política, economia, esporte etc. altera alguma coisa na sua 
vida, muda alguma coisa, você fica mais participativo, você fica mais independente, mais 
autônomo, ou assim, não precisa ter bastante informação? 
 
S11: Acho que quando eu vejo a coisa da política, é muito interessante a discussão, acho que 
isso já muda muito a vida. Ah, sei lá, mas também questões do tipo vulcão em algum lugar 
entrou em erupção ou maremoto, ou sei lá crise nos hospitais, a TV INES expõe de forma 
interessante, mas também outros lugares como a Globo, a Record quando tem o intérprete… 
há um tempo atrás chegou a aparecer, era interessante também, me mantinha informado, mas 
hoje em dia quase nenhuma tem. 

 
RM: E a questão da TV INES apresentar os programas com surdos, com a participação dos 
surdos, isso tem alguma diferença pra você, é importante? 
 
S11: Tem surdos lá né? 

 
RM: Tem surdos. 

 
S11: Esse [programa] que a gente mostrou Aulinha de Libras, por exemplo, eu acho que a 
compreensão é clara quando eles sinalizam, tem ouvintes bons também, mas eu acho que os 
surdos mandam muito bem, eu acho legal quando eles vão para lugares como museus, eu sei 
que fora do quadro [da TV] tem um intérprete né? No começo eu ficava olhando o surdo 
conversando com o ouvinte e eu ficava assim pensando: “Ele tá lendo os lábios, como ele está 
fazendo?” Aí depois eu me toquei que provavelmente fora da câmera tem um intérprete ali 
atrás que tá tanto falando para o ouvinte quanto sinalizando para o surdo, isso é legal pra 
caramba. E depois também quando eu percebo que esse tipo de coisa está já organizada, as 
pessoas entenderam como vai funcionar, ótimo, parece até às vezes que o próprio ouvinte 
aprende um pouquinho de LS pra agradecer, tem uma interação direta com o surdo, isso é 
muito legal. Você percebe pelas expressões deles como eles estão se relacionando, isso fica 
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tudo ali no quadro [da TV] com muita clareza, tem toda uma iluminação, tudo  uma coisa 
pensada, eu acho perfeito. Hoje a TV INES é o que tem de melhor. 

 
RM: Então, pra além dessa questão da comunicação em Libras pelo surdo ou pelo intérprete, 
se você acha importante a TV INES…, se a TV INES está dando oportunidade para o surdo, 
não só para o surdo trabalhar, mas para o surdo também se ver, se identificar, se tem essa 
importância ou se não, se é indiferente, podia ser um ouvinte, se o importante é ter a 
informação? 
 
S11: O importante é ter um estudo mais aprofundado de como vai colocar essas pessoas lá? 
Sejam pessoas que tenham um bom domínio de português, como também vão diretores e tal, e 
que a notícia passa no teleprompter a pessoa precisa saber o que que está sendo dito ali, então 
eu acho que também tem a ver com ter pessoas competentes né? A mesma coisa do intérprete 
que está ali, às vezes tá interpretando o que o surdo tá falando precisam ser boas pessoas né? 
No INES mesmo é ao contrário, se for o intérprete na janelinha não pode ser um intérprete 
qualquer, tem que ser uma pessoa que não pare pra ficar pensando o que está sendo dito né? A 
pessoa vai dando a informação assim como quem tá fazendo a fala também tá colocando. É 
parecido com o que acontece com a TV Brasil, o Jornal Visual tem aquele rapaz alto, tem 
outras vezes um fala o outro sinaliza,  outro fala o outro sinaliza e daí, daqui a pouco muda, aí 
eu falo “caramba ele não é surdo!”. Isso é interessante também. São dois ouvintes, mas é 
legal, eles entrevistam, é legal. No começo eu achei que era surdo, mas quando eu vi falando 
eu pensei: “Ué! Não era surdo?” Por que, nossa, a sinalização dele é maravilhosa, é perfeita, 
então eu acho que o tipo… A TV INES não faz isso hoje né? É uma forma interessante 
também.  Então eu acho que é uma questão… são sistemas diferentes que poderiam se 
comunicar mais. Esse programa que tem lá os ouvintes no jornal é curtinho né? É pequeno 
demais, mas também são lugares diferentes, tanto a TV INES quanto esse jornal lá da TV do 
canal 2, às vezes eles são mais interessantes, às vezes eu percebo, eu tô almoçando aí eu 
lembro que já começou aí vou lá vejo aí pego só os três a cinco minutinhos finais. É ruim por 
que é pequenininho. 

 
RM: A TV INES apresenta os sinais em Libras. Tem algum sinal novo, os sinais são 
conhecidos, você aprende algum sinal, ajuda a divulgar os sinais? 
 
S11: Não. Eu acho que não tem muito essa necessidade. Eu vejo alguns sinais novos, mas 
normalmente eles estão dentro de um contexto, mas eu não fico muito assim pensando nisso, 
eu acho que isso é um comportamento do ouvinte que não sabe LS e tá aprendendo e fica: 
“olha lá, olha lá, olha lá, o sinal deles, o sinal daquilo”,  mas alguns sinais eu falo “hum! olha  
esse termo”, ou fico, eu penso dentro do contexto, aí eu lembro: “ah! no INES eu já vi esse 
sinal, outra pessoa falando”, mas eu presto atenção no todo que tá acontecendo. 

 
RM: Mas ajuda a ampliar o vocabulário? Você acha que a TV INES ensina novas palavras, 
novos sinais? 
 
S11: Ah, eu acho que evolui só de assistir. 

 
RM: No questionário você quis falar sobre a diferença da Libras pelo surdo e da Libras pelo 
intérprete, que depende do surdo ou depende do intérprete. Você quer aprofundar esse assunto 
agora na entrevista? 
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S11: Eu percebo que tem uma diferença. Às vezes quando o surdo lê bem, ele tem o domínio 
da escrita, ele vai sinalizar e eu percebo com clareza, isso tanto com o…, com clareza até do 
que está sendo falado, quando eu vejo o texto escrito ou a legenda, e eu acho isso muito 
importante ter uma certa equivalência. Agora, o inverso..., nesse caso da TV INES quando é 
ouvinte, agora o inverso quando é o surdo, ele precisa também conhecer. Eu percebo que um 
comportamento em que os ouvintes e intérpretes mostram é que eles tem que meio ficar 
comprometidos com o ritmo de quem está falando. Então, às vezes é muito rápido, é muita 
informação e ele tem que entrar  no ritmo daquela fala e se não conhecer o português, se for 
um surdo que não conhece o português e vai fazer uma tradução vai ser bem difícil. Então 
quando eu vejo alguém conseguindo manter o ritmo… às vezes um surdo que tá nessa função 
e aí depois vieram me falar que aquela pessoa era surda, eu penso: “caramba, tenho que dar os 
parabéns por que ele conseguiu manter o ritmo, conseguiu construir um texto, a tradução dele 
é muito bem feita.” A mesma coisa, muito bom intérprete castiga às vezes na legenda. Eu sei 
que os ouvintes muitas vezes desenvolvem no domínio dessa capacidade, os surdos eu ainda 
não sei, uns ou outros. 

 
RM: Para você, ter acesso à informação ajuda a formar opinião, a ter um pensamento crítico, a 
analisar situações? A TV INES dando acesso à informação te ajuda a pensar, por exemplo, 
sobre a situação política do Brasil, a questão da economia, a questão dos direitos e dos 
deveres, cidadania enfim? 

 
S11: Essas discussões, quando elas são colocadas, é bom por que a gente fica pensando, sei lá, 
sobre o Lula é isso, quando o pessoal começou a falar “tchau” querida, os problemas da 
Câmara, esses pontos todos, é interessante. Eu via essas pessoas fazendo essas 
brincadeirinhas, no começo eu não entendia, com legenda ou sem legenda, também não tinha 
o intérprete, mas quando aparece um espaço, às vezes na Internet, que alguém vai lá e explica 
ou alguém coloca a notícia e sinaliza e oferece a informação de qualquer forma, aí fala: “ah 
fulano falou isso, fulano falou aquilo”, tem intérprete que faz isso hoje no Brasil e por conta 
própria eles colocam lá, pegam a fala de um político e aí eles fazem com uma expressão super 
bem colocada, uma LS muito bem construída a tradução e aí você consegue entender muito 
do que tá falando, só a legenda eu vejo pela expressão das pessoas né “ah foi lá fora que 
roubou”, você vê pela expressão do ouvinte, não entende muito o que ele tá falando, mas é 
legal quando alguns intérpretes colocam lá no Facebook e tal, com expressão. Você imagina, 
sem nada eu vejo os ouvintes aí eu percebo “ah tá com raiva”, aí é um pouco pelo 
apontamento, pelo caminho do olhar que eles fazem entre eles, mas é… aí eu acho que eles 
estão falando alguma coisa que não é legal. Ou se está chorando, se está triste, enfim esse tipo 
de coisa dá pra perceber nesse contexto. 

 
RM: Ok, mas a pergunta é se tendo a informação, se você ficar sabendo das coisas que estão 
acontecendo, se você consegue formar uma opinião? 

 
(acabou a energia) 

 
O entrevistado não quis retornar em outro dia para continuar. 
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3 - Transcrição entrevista S7 – Ens. Médio 
Duração: 14’35” 
 
RM: Bom dia.  
 
S7: Bom dia. 
 
RM: Meu nome é Rita, a gente agora vai começar a entrevista sobre a TV INES para a 
pesquisa de Mestrado.  

Qual é o principal meio de comunicação que você usa para se informar? Como é que você se 
obtém informações? 

 
S7: Informação, com Internet. Pego muita informação de lá, lendo algumas informações, 
quando eu tenho dúvida eu pego um dicionário e vejo a tradução da palavra, alguns sinônimos 
ou procuro o sinal. 

 
RM: E na Internet o que você mais procura? Jornal, vídeo, comunidade? 

 
S7: Mais O Globo. Parece que sempre tem mais coisas sobre política, sobre concurso público, 
sobre coisas relacionadas sobre crise empresarial, essas coisas. Eu sou bem curioso sobre isso. 

 
RM: Você consegue ler bem o português? Entende bem? 

 
S7: Mais ou menos. Algumas coisas eu tenho dificuldades, eu vou lá no dicionário ver o 
termo ou pergunto a alguém que esteja na sala se conhece esse termo, como é que funciona. 
Por que na Globo você não tem legenda né? Aqui no Rio até tem algumas coisas que são 
legendadas aí dá pra você perceber, mas em outros estados eu não achei material com legenda 
então às vezes é… ou eu pergunto a ouvintes e tal. 

 
RM: Então só para esclarecer por que eu acho que não entendi bem, quando você vê na 
Internet não é o jornal O Globo e sim o site da Globo.com, que é da televisão? 

 
S7: É, da Globo, às vezes eu vou lá, principalmente questões do Rio, informações sobre o 
Rio, aí normalmente elas são mais no “coisa” [site] da Globo aí eu vou lá e vejo, às vezes eu 
vejo que tem coisas legais de São Paulo, Salvador, Alagoas, esses não me interessam tanto, 
mais as coisas do Rio mesmo. 

 
RM: No questionário você disse que assiste a TV INES? Com que frequência? Regularmente, 
assiste uma vez ou outra, qual é a frequência? 

 
S7: A TV INES, no caso quando tem uma informação que aparece no feed de notícias do 
Facebook aí eu geralmente clico, aí normalmente me manda para um site aí eu vou ver, às 
vezes são informações ligadas a jornal, coisas da vida. Aí eu “ah!”,  isso de alguma forma me 
gera interesse, agora entrar no site da TV INES e ficar procurando programação isso não. Não 
chego a fazer isso não. Alguma coisa quando vem na TV INES na área de informática, que é a 
minha área, aí eu vou lá e dou uma olhada mais por aí, é só isso. 

 
RM: Você fica sabendo mais das coisas que aparecem na TV INES pelo Facebook? 
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S7: É, o Facebook me oferece esse conteúdo e eu acabo vendo por lá, mas a TV INES eu não 
assisto com frequência, não chego até lá para assistir porque eu acho que no Facebook rola 
muitas coisas importantes, então quando essas notícias rolam lá eu vejo lá. 

 
RM: E antes da TV INES como você obtinha informações, somente mesmo pelo site da 
Globo ou você tinha o hábito de conversar com as pessoas, de perguntar, de ler jornal, ou 
você não recebia informação? 

 
S7: Antes, teve uma fase que eu tinha muito pouco contato com a informação, a própria TV 
não tinha legenda, aí eu tinha muito contato com a minha mãe e eu pedia a ela pra me 
explicar. Quando eu fui crescendo que eu achei..., a Internet surgiu e aí Facebook, aí muitos 
surdos começaram a se tornar emissores de informação e aí eu comecei a perceber, aí a TV 
INES veio no meio disso tudo né? Por que ela, já tinha a TV Brasil, o próprio Facebook se 
tornou um lugar onde muita gente colocava coisas em LS, então eu acho que a TV INES veio 
nesse bloco no meio de outras coisas. Eu vejo coisa lá por que acho interessante, acabo não 
vendo muito porque eu percebo que é parecido com o jornal. Eu acho que ela esclarece e traz 
algumas informações porque é em LS, é bom também porque acaba um pouco a dependência 
da família, quanto mais informação menos você depende lá da família. No caso o Facebook..., 
se não tivesse,  seria muito pouca informação, o Facebook acaba ajudando a trazer um pouco 
mais de contexto e um pouco mais de detalhes pra conhecer tudo isso. 

 
RM: Então, a TV INES sendo em Libras foi um facilitador? 
 
S7: Sim, facilitou bastante. 

 
RM: O que mudou na sua vida pelo fato de você ter esse acesso à informação? Na prática do 
dia a dia? Você já falou que ficou mais independente… 

 
S7: Acho que mudou bastante coisa por que quando a gente não tem informação nenhuma 
acaba que a gente fica na mesmice, a gente não entende qual é a importância disso, às vezes 
até questões que estão acontecendo na família, de crise, de problemas, discussão. Hoje a gente 
vê o que está acontecendo na sociedade que faz com que eles tenham tomar uma postura de 
mudar a gente e leis. Coisas relacionadas a juventude, a experiência, então hoje a gente tem a 
informação, “ah isso tem um curso que pode me ajudar” ou uma coisa empresarial e você 
informado você pode procurar aquilo, né? Então eu acho que a mesma coisa acontece, quem 
pode ajudar outros surdos que queiram ou que quiserem, eu acho que a gente estando mais 
bem informado também pode cooperar com outros surdos.  
 
RM: Você nota, percebe algum sinal diferente na TV INES? A TV INES apresenta sinais 
novos, ou existem sinais errados? Você acha que a TV INES fortalece a LS por que aí ficam 
os mesmos sinais pra todo mundo, unificada pra não ter muita divergência. O que você acha? 

 
S7:  Quando eu vejo a TV INES e percebo que tem uma nova forma de sinalizar alguma coisa 
é bom por que eu consigo entender se é novo quando eu vejo na legenda, dou uma pausa e 
falo assim “ah, esse sinal eles estão usando pra essa palavra?” Às vezes quando eu tenho 
paciência vou lá e pesquiso se o sinal é aquele mesmo, agora quando não tem a legenda eu 
não sei muito bem, eu acabo percebendo no contexto, mas não sei qual é a proposta, a 
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equivalência que eles estão fazendo ali, mas quando é junto até dá pra perceber, quando tem 
legenda e a sinalização dá pra perceber, eu acho legal, é legal ter novo, mas quando tem 
legenda dá pra perceber isso. 

 
RM: Isso ocorre com muita frequência, essa divergência de sinais? 
S7: Não, acho que às vezes. 

 
RM: E a TV INES enriquece o vocabulário com novos sinais, ou fortalecendo a Língua? 

 
S7: Não sei, depende. 

 
RM: Agora sim, sobre aquela pergunta que foi feita no questionário sobre a diferença entre a 
Libras pelo surdo e a Libras pelo intérprete. O que é mais fácil pra você compreender ou  não 
tem diferença nenhuma? 

 
S7: Eu percebo que tem uma diferença, quando tem um surdo e a gente entra em contato 
direto com ele apresentando a informação ele pode ser interessante, com a legenda pode ser 
mais interessante ainda por que você aprende um pouco também do que está sendo colocado 
em Português, aí também dá a oportunidade se não conhece a palavra olhar no dicionário e 
ver, é o que eu sinto que é mais prazeroso quando tem a legenda e a sinalização juntas. E 
também quando o sinal é semelhante, o jeito de falar, você tem uma identificação maior e a 
legenda permite que eu vá lá e pesquise um termo que tenha uma nova forma de falar. No 
caso dos intérpretes, quando o intérprete é muito profissional e de muita qualidade é a mesma 
coisa, eu sinto que é igual. Mas quando não é assim é difícil por que falta contexto pra 
sinalização. 
 
RM: E o fato de a TV INES ter apresentadores surdos é bom? Você faz alguma identificação? 
Você acha que valoriza o surdo ou não tem diferença, poderia ser também um ouvinte? Qual a 
sua opinião sobre o fato de ter um surdo apresentando os programas? 

 
S7: Eu acho que é muito importante valorizar o surdo falando em LS, até pelo espaço, mas no 
caso que existem intérpretes junto com surdos também não é problema não, eu gosto, e acho 
que não é pra tirar o intérprete, é pra tirar o intérprete que não seja profissional e de alta 
qualidade por que senão não dá conta do objetivo. 

 
RM: E o fato de a TV INES apresentar programas em Libras, com legenda e também com 
áudio favorece também para os ouvintes, numa integração com os surdos? 

 
S7: Como assim? 

 
RM: Por que você pode como surdo assistir a um jornal e quem for ouvinte pode assistir 
também junto porque tem áudio também. Então é uma TV pra todo mundo. Você concorda 
com isso, ou não, só os surdos assistem a TV INES por que é em LS e os ouvintes não tem 
interesse? O que você acha? 

 
S7: Eu acho igual, eu acho que pode assistir igual. 
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RM: Nessa programação que você marcou, que você assiste os programas, tem algum tema 
que  fez você pensar mais profundamente sobre a questão, por exemplo, da política, da crise 
no Brasil, da questão do Temer, da questão da Lava Jato, a questão do aumento da gasolina, 
enfim esses assuntos de interesse geral. Se o fato de você assistir esses programas da TV 
INES já provocou alguma reflexão, de você parar pra pensar porque que está acontecendo 
determinada coisa, por que  a guerra na Venezuela tem a ver, pode influenciar na gasolina do 
Brasil, enfim, se você já parou pra pensar nisso? 

 
S7: Na TV INES nunca, quando eu vejo algumas coisas na Globo, nos sites da Globo, por 
exemplo o lance da Venezuela eu vi lá, na TV INES eu nunca vi, se eu tivesse visto talvez eu 
tivesse tido essa mesma sensação, mas essa informação no caso não veio da TV INES, eu vi 
pelo material da Globo. 

 
RM: Então não tem nenhum programa específico que você tenha assistido que fez você 
refletir, um tema, um assunto de interesse? 

 
S7: Não, assisto normalmente, acho interessante, uma coisa ou outra. Às vezes quando eu 
acho uma coisa legal procuro mais informação em outros lugares. 
 
RM: E dentro da programação da TV INES, o que você mais se interessa? Por desenho, por 
entrevistas, jornal, pelas questões ambientais? O que mais chama sua atenção, qual tema? 

 
S7: O que eu gosto eu acho que o melhor de ver são os programas da área de Tecnologia em 
Libras. Eu acho bastante interessante as coisas que eu vi até agora,  muita novidade é 
apresentada. Também um outro é o “Fazendo o bem”, eu acho, “O que me faz bem”, que fala 
um pouco da vida da pessoa, acho isso é interessante, é legal, acho que mostra um pouco da 
coisa do…, vi muita gente falar, do surdo se sentir capaz de se colocar na sociedade, eu achei 
legal quando eu vi, achei bastante interessante. 

 
RM: Você gostaria de falar alguma coisa para contribuir com a TV INES? Alguma crítica, o 
que você gosta ou não gosta, o que você achou que não tá funcionando? 

 
S7: Não, acho que a TV INES é boa, acho ótima a maneira que ela está colocando, acho que 
ela engloba muita informação, mas a coisa de ir lá e acessar eu não tenho esse hábito, acho 
que outros surdos gostam bastante. É mais difícil pra mim por questão de tempo, eu acabo 
pegando material ali da Globo e (…) por que é uma coisa mais rápida. A TV INES acaba que 
fica uma coisa que eu preciso mais de tempo pra sentar pra ver, eu acabo deixando pra depois 
e de vez em quando eu vou ver. 

 
RM: Então só pra fechar, a última pergunta, você acha importante estar informado sobre o que 
acontece no mundo e se isso pode facilitar a sua vida, dar uma certa independência em relação 
aos ouvintes? 
 
S7:. Independência pra minha vida, você diz? 

 
RM: Isso, o fato de você compreender o mundo, a realidade, de saber, por exemplo, estar 
informado que teve um problema nas barcas e você não pode ir, aí não precisa que ninguém 
conte isso pra você, você tem essa informação, você sabe que o salário mínimo vai aumentar e 
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vai poder pedir um reajuste de salário, então ter informações em todos os níveis se isso é 
importante pra você e se isso dá uma independência de não precisar perguntar pra ninguém ou 
esperar que alguém te conte. 

 
S7: Sem dúvida traz independência pra vida porque permite que a gente aja mais, sei lá se 
você sabe que aumentou o salário você vai lá e vê quais os seus direitos de receber mais 
também e aí você fica com uma vida igual das outras pessoas que tem mais informação por 
que você sabe da variedade de coisas que tá acontecendo. 
 
RM: OK. Obrigada, acabamos. 

 
S7. De nada. 

 

4 - Transcrição entrevista S3 – Pós-graduação Lato Sensu 
Duração: 12’52” 
 
RM: Bom dia, dando continuidade à nossa pesquisa, agora nós vamos fazer uma entrevista 
onde a gente pode aprofundar um pouquinho mais as perguntas que foram feitas  no 
questionário e se você quiser você pode fazer seus comentários, enfim suas críticas e 
aprofundar mais as suas respostas, ok? 

 
S3: Ok. 
 
RM: No questionário você colocou que utiliza vários meios pra se informar. E o que você 
mais usa são os sites da Internet. Por que esse é o principal meio pra você? 
 
S3: Acho que é por que tem a informação ampliada sobre o País e sobre o mundo, aí eu gosto 
mais dessa parte da Internet, acho que desperta mais meu interesse, também o costume, por 
que antes quando não existia tanto… primeiro lugar que veio com tanta habilidade e 
informação foi na Internet. 

 
RM: E na Internet a informação é fácil, o acesso, você compreende? Tá em Libras? Pela 
legenda? 
 
S3: Existe, tem material com legenda, às vezes quando eu não entendo procuro alguma coisa  
no dicionário de Libras ou pergunto pra alguma pessoa que esteja próxima minha dúvida e 
vou fazendo assim. Antes quando eu tinha as coisas no site só em Português aí não tinha LS, 
antes era assim, aí agora estão ampliando cada vez mais as coisas das mensagens, assim desse 
espaço né, eu acho que isso é muito importante, essa ampliação da LS.   

 
RM: Ah tá, então na Internet existem sites já em Libras, com a informação toda em Libras? 

 
S3: Sim, já existe. 

 
RM: Dos programas que você assiste na TV INES qual o tema que você mais gosta? 
Jornalismo, esporte, programas ligados à saúde, meio ambiente? Dos programas que você 
assiste qual o que você mais gosta? 
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S3: Eu gosto mais do Manuário. 

 
RM: E por quê? Você poderia explicar? 

 
S3: Parece ter muita informação e é importante por causa disso também, apresenta algumas 
palavras que eu não conheço, que são novas pra mim, conta um pouco da história sobre a vida 
das pessoas, eu gosto mais desse programa. 

 
RM: E antes da TV INES, como você obtinha informação? Como você ficava a par das 
situações, das coisas que estavam acontecendo no mundo? 
 
S3:  Antes quando não existia esse espaço tão aberto para a informação, às vezes eu ia e lia o 
jornal, aconteceu algum problema ou às vezes alguém me explicava, me esclarecia, tinha 
gente pra ajudar, muita gente também me ajuda a entender. 
 
RM: Você consegue dominar bem o Português escrito? Você lê bem? 
 
S3: Sim, coisas assim mais coloquiais, algumas palavras às vezes surgem dúvidas aí eu 
pergunto pra alguém que me explica: “ah, em Libras é mais ou menos assim que se diz”, aí eu 
entendo, com o auxílio de alguém algumas vezes. 

 
RM: E agora com a TV INES que é em Libras, com surdo em primeiro plano, com a imagem 
maior, não é a imagem só da janelinha, é o surdo na tela inteira, isso facilitou? Se você 
consegue ficar mais bem informada, ou se não, se não faz diferença nenhuma e o que você 
fazia antes também ajudava? 

 
S3: Eu acho que antes, com a coisa da janelinha, se perdia muito. Com a coisa de ser um 
espaço maior, ter o surdo, melhora o entendimento. Acho que agora é melhor que antes com 
relação a ampliação do espaço, amplia a mente também. 
 
RM: E o fato de ter o surdo em primeiro plano, com a imagem maior além de facilitar a 
visualização dos sinais teria algum outro fator que você ache importante? 

 
S3: A coisa da janelinha ser pequena é difícil, às vezes é distante do que está sendo colocado 
na tela maior, quando você coloca o intérprete do lado da pessoa que está falando na mesma 
tela é legal por que você consegue ver as expressões ao mesmo tempo. Essa coisa de colocar 
do lado na mesma tela é legal, essa coisa de colocar um embaixo e outro mais acima dá ferida 
no olhar. 
 
RM: E quanto à questão de ser um surdo na televisão, surdo fazendo uma TV para surdo, você 
acha isso importante? Ou não tem diferença, poderia ser um ouvinte ou um intérprete? 

 
S3: Eu acho importante, é muito importante que o surdo esteja ali. O intérprete na janelinha, 
um outro espaço é interessante, mas a gente sabe que existem outros projetos numa emissora 
como a Globo, como outras assim por exemplo, eles vão ter outros projetos estéticos 
diferentes, é bom, não é ruim, melhor do que não ter nada,  ruim é não ter nada. Então ter um, 
dois, três projetos diferentes é legal. 
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RM: A TV INES sendo em LS na sua opinião fortalece a Libras, apresenta sinais novos, evita 
que os sinais fiquem deturpados e cada um faça de um jeito, unifica? O que você acha a 
respeito dos sinais. 

 
S3: Eu acho que de alguma forma institui um certo padrão, mas um pouco o padrão do Rio, 
por que não apresenta, por exemplo, sinais de São Paulo, mas eu acho que eles optaram em 
dar privilégio pelo jeito de sinalizar, por regionalismo do Rio. 
 
RM: Você percebe alguma diferença quando a Libras é feita por um surdo diretamente ou por 
um intérprete, se a compreensão é melhor por um ou por outro, ou se é tudo igual? 

 
S3: Não, acho que é tudo igual. Parece que às vezes o intérprete ajuda o surdo e às vezes o 
surdo ajuda o intérprete, não dá para perceber,  que quando o material tá ali o intérprete já 
combinou alguma coisa, não foi de supetão, não é ruim não. 
 
RM: Mas essa questão do intérprete e do que eu estou perguntando, é na TV INES, se tem 
diferença? 
 
S3: Não, igual. 
 
RM: Dos programas que você assiste na TV INES, você falou do Manuário que conta 
histórias sobre pessoas, que você conhece e aprende algumas coisas, se os programas que 
você assiste te fez pensar de alguma forma mais profundamente, refletir sobre algum tema ou 
se é simplesmente entretenimento? 

 
S3: Muitas coisas que eu não sabia e acabo vendo, aí eu falo assim: “Nossa!” Coisas até que 
me surpreendo, acho diferente do que eu sabia, coisas que até a gente já viu , meio que viu 
alguém falar assim, mas não tão profundo e aí quando alguém coloca  uma questão histórica 
aí você aprende e isso ajuda né? 

 
RM: E Isso te faz pensar e você leva alguma coisa para a sua vida pessoal, alguma coisa que 
você não sabia e ficou sabendo? 

 
S3: Sim, ajudou. 

 
RM: E o fato de agora você estar mais informada e da TV INES ajudar por que é em Libras 
que é uma Língua natural pra você, isso provocou alguma mudança na sua vida, no seu 
convívio social, o fato de você estar mais bem informada, mais sintonizada? 

 
S3: É diferente, em outros tempos quando não tinha a TV INES ou outros materiais, por 
exemplo, sem televisão com tanta informação, sem Facebook com tanta informação, as 
questões de saúde, de história não estavam tão acessível, parece que vai abrindo uma porta 
que tava fechada enchendo a cabeça da gente de coisa, melhora muito. 

 
RM: E o que você acha da questão de ter acesso à informação com a questão da 
independência, da autonomia, de você não depender tanto das pessoas, já que você tem um 
canal direto com as informações na Língua que você entende? Se isso faz diferença ou se 
quando você precisava de ajuda você pedia para um ouvinte e isso não te incomoda? 



158 

 

 
S3: A informação é legal, quando eu converso com o ouvinte, o ouvinte ajuda a explicar uma 
palavra, aumenta o número de informação, meio que dobra, não acho que seja assim tão…, eu 
não tenho problema, eu não sinto que haja uma dependência em você perguntar pra um 
ouvinte sobre alguma coisa, tem a ver com você conhecer ou não conhecer, tem a ver com o 
contexto, e às vezes se o ouvinte tiver dentro de um contexto vai perguntar coisa que ele não 
conhece e vai ajudar a ele também. 

 
RM: Mas você tendo acesso à informação isso mudou alguma coisa na sua vida, por exemplo: 
quando você fica sabendo que o salário mínimo aumentou, que a passagem do ônibus 
aumentou, aí você consegue entender por que a passagem do ônibus aumentou? Entender o 
por quê da crise no País? A crise política, a “Lava Jato”, “Fora Temer”, se você consegue 
entender isso tudo pelas informações, ou se não, se isso pra você não é importante e mesmo 
você tendo as informações não muda em nada a sua vida? É dessa parte crítica que eu estou 
falando. 
 
S3: Muda, a informação muda a vida de qualquer pessoa e há uma preocupação, você sabe 
que tem uma crise você segura dinheiro, se você sabe que tem alguém, por exemplo o Collor 
quando ele tomou o dinheiro de todo mundo, quando as pessoas já sabiam, que tinha a 
informação foram lá espertas e tiraram o dinheiro, então essas coisas mudam muito, informar 
muda muito, tem uma importância muito grande em você ser informado em relação a você ser 
uma pessoa completamente alienada do mundo, então desenvolve uma preocupação, eu, por 
exemplo, tenho filhos, então pensar em certas coisas como contratação, emprego, vida 
funcional já me preocupa em relação aos meus filhos, como eles vão viver, então essas 
informações me ajudam muito. Sem essas informações como a gente se planejar, se preocupar 
com o futuro? 
 
RM: Você gostaria de falar alguma coisa para contribuir com a TV INES, alguma crítica, 
sugestão? 
 
S3: Eu acho que a TV INES é um projeto muito bom. Eu acho que são projetos diferentes, é 
difícil avaliar geral, mas eu acho que essa coisa do intérprete que muda,  dessa coisa da janela, 
eu prefiro quando são os dois no mesmo plano, mas isso é difícil acontecer fora de lá e os 
espaços (…) 
 

RM: Obrigada. 
 
S3:De nada. Foi um prazer. 

 

RM: Pra mim também. 

 
 
 
5 - Transcrição entrevista S4 - Pós-graduação Lato Sensu 
Duração: 13’46” 
 
RM: Bom dia, meu nome é Rita e a gente vai começar a entrevista sobre a TV INES.  

Qual o principal meio que você utiliza para se informar? Que meio de comunicação? 
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S4: Tem vários, tem a própria televisão, o uso da Internet, celular, são vários. 

 
RM: Você assiste a TV INES? 

 
S4: Às vezes. 

 
RM: Esses às vezes representa uma frequência de uma vez por semana? Regularmente? 
Frequentemente? Tem algum programa que você vê com mais frequência? 
 
S4: Mais pra pesquisar sinais que eu faço acesso à TV INES, não que seja semanalmente, não 
tem bem… esporadicamente, ah eu preciso de alguma coisa aí eu penso talvez lá tenha e vou 
ver no programa se tem. 

 
RM: E antes da TV INES você falou que obtinha informações por várias maneiras, televisão, 
Internet, e qual era a maior dificuldade que você tinha pra acessar essas informações? 

 
S4:S4: Eu acho que eu fazia uso das mesmas coisas, mas antes no caso tinha mais acesso, 
mais intimidades, mais frequência com textos acadêmicos e tinha pesquisas no Google sobre 
isso. Quando a TV INES surgiu, de alguma forma me interessam as mesmas coisas na área 
acadêmica, então, por exemplo o Manuário que é uma área que me interessa por que eu acho 
que isso me ajuda a ter acesso a essas coisas, porque antes de ter esse programa (…) eu tinha 
que acessar pelo Google ou enciclopédia, essas coisas. 
 
RM: Você acha que a TV INES contribuiu ou contribui de alguma forma para ampliar esse 
repertório do vocabulário e dos próprios sinais? 

 
S4: Certamente. 

 
RM: A chegada da TV INES, o fato de você ter acesso a essas informações através da TV 
INES, que é uma televisão que oferece…, uma televisão bilíngue né?, que oferece tanto a 
Língua Portuguesa quanto a LS, se essa televisão, esse acesso facilitou alguma coisa, mudou 
alguma coisa na sua vida ou não, você já tinha informações e a TV não mudou nada. 

 
S4: Pra mim pessoalmente eu já estava acostumada a acessar a TV comum e pra mim era 
possível ver algumas coisas lendo o Português. Eu imagino que a TV INES ajude muito aos 
surdos que não têm tanto acesso e domínio de Português e aí não podem pegar um jornal e ler 
e coisas assim. Então, por exemplo, a Copa do Mundo há dois anos atrás, quando ela iniciou, 
a TV INES colocou muitas informações e isso ajudou de alguma forma aos surdos acessarem 
o que estava acontecendo e receberem informações, bastante coisa sobre as Olimpíadas, ter 
esse tipo de coisa ajuda muito a comunidade surda, mas pra mim particularmente eu já tinha o 
costume de acessar notícias pela TV regular e eu acho que a TV INES ajudou muito os surdos 
que não tem esse acesso. 

 
RM: Agora, na sua opinião, particularmente, o formato da TV INES, você vê alguma 
diferença, alguma importância o fato de ser um surdo o apresentador ou não tem diferença já 
que você tinha acesso também à TV aberta, a TV comum? 
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S4: Tem uma diferença, né? Essa diferença porque a TV INES quando coloca a pessoa surda 
em primeiro plano, ela de alguma forma também ampliando o espaço da sinalização ela faz 
uma diferença, em outros lugares que não existe a pessoa surda, mas ouvintes, acaba sendo 
que a Libras fica menor num menor espaço, fica difícil de visualizar, então acho que a 
ampliação da área onde a LS é colocada, nisso de questão de formato a TV INES ganhou. 

 
RM: Tá, então se eu entendi, além da questão de visualizar melhor os sinais da janelinha 
passando para um plano maior os sinais ficam mais visíveis e fica mais fácil a compreensão, 
além dessa questão da facilidade do entendimento da Libras a questão também da 
visualização do surdo no sentido da representação social. Se você também considera isso ou 
não, não faz diferença? 

 
S4: Sim, também. 

 
RM: Agora, pergunto se os sinais que a TV INES usa, se tem diferença, se causa polêmica, se 
são sinais reconhecidos, se são sinais novos, se isso fortalece a LS ou não, se há um 
regionalismo? Se você acha importante o fato de o surdo tá fazendo Libras numa TV fortalece 
a Língua? Qual a sua opinião sobre isso? 

 
S4: Quando eu vejo a LS eu percebo que há diferenças de (…) diferentes de sinais. A LS é 
uma Língua viva, então pensar que ela seja controlada é difícil, é como a Língua oral, ela tem 
variações de ser. Eu acho que não tem como fazer LS e não enfatizar e eu acho que os surdos 
adquirem vocabulário assim, às vezes uma pessoa que adquire vocabulário ela pode às 
vezes…, a mesma coisa quando o surdo tem contato com outras LS, uma LS de outro país, da 
América do Norte ou do Sul, para uma Língua viva isso é uma característica comum. A gente 
fazer uma obrigatoriedade de ser só a LS do Rio não acho que faz sentido, tem alguém 
também com a produção espontânea de alguém que está falando. 
 
RM: Existe alguma diferença na sua opinião entra a Libras falada por um intérprete ou por um 
surdo? E qual seriam essas diferenças? 

 
S4: É difícil de explicar. É, eu sinto que a maioria tem muita semelhança, eu acho que a forma 
de construir de um surdo é mais clara, por que parece que ele sabe a forma diferente que os 
outros surdos entendem, mas eu acho que questões de pronúncia, sinalização, acesso à 
informação é semelhante. A construção da explicação é que eu acho que difere. 

 
RM: Isso pode na sua opinião comprometer a informação? Ou seja, a informação de um surdo 
para surdo ela pode ser mais fidedigna, pode correr o risco de uma sinalização que gere uma 
má compreensão ou não, não existem níveis de diferença? 
 
S4:  Não entendi sua pergunta. 

 
RM: Vou reformular. Minha pergunta é se a Libras por um intérprete pode comprometer a 
informação, a informação de surdo para surdo pode ser mais fidedigna ou não, não existe esse 
risco? 
 
S4: Não é necessariamente que aquilo que o intérprete vá apresentar a informação de forma 
falha, não é isso. Se eu no caso vejo um intérprete ouvinte sinalizando e vejo um surdo 
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sinalizando eu consigo entender claramente os dois. Algumas coisas que eu acho que os 
intérpretes perdem é quando existe a apresentação de um conceito. Um surdo que tenha 
ambientação, que já tinha experiência enquanto pessoa surda de ter compreensão daquilo, de 
ter compreensão daquele conceito, de conceito semelhante, ele vai fazer uma construção para 
construir o discurso dele pensando nessa experiência. O intérprete não teve essa experiência, 
então eu acho que se o intérprete for uma pessoa na verdade cuja estratégia de ambientação 
foi muito clara, que se alimenta de coisas da comunidade surda pra fazer esse tipo de 
construção e tem costume ele vai conseguir também. 

 
RM: A programação da TV INES já provocou algum tipo de reflexão, fez você pensar mais 
profundamente sobre um determinado tema? Ter acesso à informação te ajudou de alguma 
forma a formar opinião sobre algum tema, a refletir de uma forma mais crítica, a entender o 
que está se passando e daí tirar suas próprias conclusões, ou não, a TV INES não facilita esse 
processo? 
 
S4: Pra mim é difícil responder essa pergunta por que eu já tinha o costume de ter esse tipo de 
experiência com a TV comum, mas eu imagino, me colocando no lugar de outras pessoas a 
TV INES é sim esse tipo de canal pra elas, por que agora tem esse jornal novo que é o 
Primeira Mão, ele traz informações sobre política que às vezes são difíceis de entender e ali 
ele traz uma coisa mais explicativa e traz uma clareza, além de estar em LS também pela 
estrutura que apresenta. 

 
RM: Existe alguma novidade, alguma coisa que você não sabia e ficou sabendo pela TV 
INES, ou seja, você acha que a TV INES é atual, que presta informações que podem trazer 
novidades para a comunidade surda? 

 
S4: Eu acho que a TV INES tá no começo né? Então eu imagino e tenho vontade que a TV 
INES consiga ser uma TV de 24 horas assim como é uma Rede Globo, em tempo real e dando 
notícias. Não sei se a gente pode dizer que a TV INES tenha notícias atrasadas, uma estrutura 
atrasada. Eu acho que ela tá conectada com a atualidade da vida, esse jornal Primeira Mão, 
por exemplo, ele fala de coisas bem atuais. Também tem outro programa na área de saúde em 
Libras também, ele fala de coisas do cotidiano das pessoas, da variedade. Tá conectado. Mas 
eu torço que no futuro ela possa ter uma programação de 24 horas, diversificada. 

 
RM: E no seu caso que já tem outros canais de informação, mas também acredita que a TV 
INES contribui também para esse acesso à informação, você acha que esse acesso à 
informação é ou pode vir a ser um passo no processo de conscientização, de autonomia, 
quanto mais a pessoa surda tem informação você acha que facilita a vida nessa questão de 
solucionar… 

 
S4: Acho que é possível sim. 

 
RM: Você tem alguma contribuição, alguma crítica ou sugestão, algum ponto negativo que 
você gostaria de colocar sobre a TV INES? 

 
S4: Sim, posso dizer algumas coisas sim. Eu acho que de positivo é óbvio que é a coisa da LS 
e a expansão que LS consegue tendo a TV INES como um dispositivo e a distribuição de 
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informação em LS, isso sem dúvida é positivo. Agora de negativo, acho que não tem, eu não 
vi nada de negativo até então. 

 
RM: Obrigada. Acabamos com a parte da entrevista. 

 
 
6- Transcrição entrevista S9 – Ens. Médio 
Duração: 9’41” 

 
RM: Boa tarde, agora nós vamos passar para a parte da entrevista e a primeira coisa que eu 
gostaria de saber é qual o principal meio de comunicação que você usa para se informar, se é 
televisão, jornal, Facebook? Como é que você se mantém informado sobre as coisas que 
acontecem no mundo? 

 
S9: Mais do Facebook, de onde eu tiro mais informação, por que eu acho que lá tem muitos 
outros surdos também. Agora na parte geral, dos centros urbanos, das cidades, aí fica mais 
difícil captar o que está acontecendo. Então às vezes quando eu passo ali no corredor eu vejo 
a TV INES acho algumas coisas legais e até emocionantes. 
 
RM: Então, o principal meio seria o Facebook. E a televisão comum em casa, você assiste, 
tem dificuldade, não gosta? 

 
S9: Não tenho muito o uso da televisão. Mais o tablet e a Internet. 
 
RM: E a TV INES, você assiste? Com que frequência? 

 
S9: Às vezes sábado e domingo em casa eu pego o tablet e assisto alguma coisa da TV INES, 
mas segunda a sexta não, por que nem sempre eu tenho tempo por causa das aulas aqui e as 
coisas do grêmio, às vezes não tenho tempo. 

 
RM: E da TV INES qual o programa que você mais gosta, programa de esporte, programa de 
piada, desenho animado, jornal, programa sobre o meio ambiente… Do que você mais gosta? 

 
S9: O que eu mais gosto é do programa de contação de histórias. 
 
RM: Antes não tinha a TV INES, então  era só a TV comum, o jornal, depois veio a Internet 
que ajudou um pouco, mas quando surgiu a TV INES você acha que facilitou o seu acesso à 
informação? A TV INES tem um surdo falando em Libras isso ajuda, mudou alguma coisa ou 
não? 
 
S9: Sim, comparando a TV INES com outras. Eu vejo pouco né? Eu vejo (…) vejo coisas 
novas, mas eu não conheço profundamente os surdos da TV INES, mas eu acho legal ter 
alguém ali falando em Libras, acho interessante, mas eu acabo não vendo tanto tempo, mas 
acho interessante. 

 
RM: Você disse que acha legal alguém ali, esse alguém que você fala é o surdo apresentando 
os programas? Isso você acha importante ou não, poderia ser qualquer pessoa? 
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S9: Acho que podem ser surdos ou intérpretes também. Surdo é legal por que é uma pessoa 
igual a mim, mas às vezes o intérprete faz diferente. O surdo é legal por causa da coisa dele, o 
surdo que tenha a Libras como primeira língua. Agora o ouvinte que às vezes não conhece é 
ruim, né? O surdo é mais interessante, mas é a mesma coisa um surdo ou um ouvinte que não 
sabe a Língua de Sinais não interessa, tem que saber. 
 
RM: Na TV INES, o surdo aparece falando em Libras em tamanho grande, em primeiro 
plano, na TV comum  aparece o intérprete na “janelinha”. Era melhor o intérprete na 
“janelinha” em todo a programação ou se o fato de a TV INES apresentar o surdo no tamanho 
maior ajuda? 
 
S9: Eu gosto da parte mais ampla, mas eu sei que na coisa do governo, coisas que envolvem 
decisões,  sei lá, se atinge um grupo que vota, que pensa como pode ser, ele pensa na coisa da 
“janelinha”. É um problema para muitos surdos, inclusive para os surdos-cegos, aqueles que 
têm baixa visão, o maior, o (…) 

 
RM: Vou aprofundar um pouquinho sobre a resposta que você deu sobre essa questão do 
governo. Você disse que entende, veja se é isso que eu entendi, que era uma questão do 
governo essa política de colocar a Língua de Sinais na programação, você acha que a TV 
INES veio para ajudar, já que nem toda a programação da TV comum, aberta, tem o 
intérprete? A TV INES colaboraria preenchendo essa lacuna? 
 
S9: Eu acho que a TV INES ajuda por isso. 

 
RM: A TV INES tem um surdo fazendo os sinais. Você acha que esses sinais feitos pelo 
surdo tem diferença da língua de sinais de outros surdos, da comunidade, se são sinais só do 
Rio de Janeiro, se isso fortalece a Libras, os surdos? 
 
M: Eu percebo que é um pouquinho diferente a Língua de Sinais que eles usam, diferentão 
não, é diferentinho, porque a Língua de Sinais que eles usam lá na TV INES é um pouco 
diferente da Língua de Sinais que os surdos usam aqui, mas eu acho que é mais uma questão 
de local, de tipo de conversa, é um pouquinho diferente. 
 
RM: Mesmo sendo um pouquinho diferente você acha que é importante? Por que evita que a 
Língua fique com sinais provisórios, que cada um faça um sinal de um jeito? Tendo uma 
televisão fazendo os sinais de Libras pode divulgar mais essa língua ou não? Você acha que a 
TV INES não tá colaborando com essa questão da difusão da Libras? 
 
S9: Não sei explicar. 

 
RM: Bom, a questão do intérprete e do surdo você já explicou que pra você não tem 
diferença, que depende da qualidade da Língua de Sinais do surdo ou da LS do intérprete, é 
isso? 
 
S9: Sim, é isso. 

 
RM: Agora, a TV INES, do que você já viu, do que você já assistiu te ajudou a compreender 
as situações, compreender as coisas que estão passando aqui no Brasil ou no mundo, a 
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pensar… Vou dar um exemplo para facilitar. Você recebe a informação que não deve beber 
água contaminada, que a água que a gente bebe tem que ser água potável. Essa informação é 
importante você saber. Então se isso faz você pensar que a água suja pode trazer doença, se a 
TV INES colabora divulgando essas informações? 

 
S9: Já, já aconteceu. Muitas não, mas as poucas vezes que eu vi uma vez ou outra já 
aconteceu de ter uma situação assim. 

 

RM: Faz você pensar e refletir sobre aquilo que você está vendo? 

 
S9: Poucas vezes, assim, uma coisa ou outra, num dia ou outro já aconteceu de eu olhar e 
pensar ah! é isso? tal … 
 
RM: Tem alguma coisa que você não sabia e ficou sabendo com a TV INES, alguma 
novidade, alguma coisa que você só soube por meio da TV INES? É comum você descobrir as 
coisas pela TV INES? 
 
S9: Não, não lembro. É mais normal. Às vezes tem umas coisas legais que eu vejo, outras 
não, às vezes eu vejo muita novidade de um amigo que manda notícias e informações por 
caminhos diferentes. 

 
RM: Você gostaria de falar alguma coisa sobre a TV INES? Alguma crítica, alguma coisa que 
você não goste, alguma coisa que você goste, você quer falar alguma coisa? 

 
S9: Eu acho que é legal. Tem muitas coisas “antigas”(?) que ela pode evoluir mais, com que 
ela pode oferecer pro surdo, como que o surdo absorve, como eles se identificam com quem tá 
sinalizando, é legal. 

 
RM: Obrigada. 
 
S9: De nada. 

 
 
 
7 - Transcrição entrevista S8 – Ens. Médio 
Duração: 15’38” 
 

S8: A pesquisa é específica sobre a TV INES? 

 

RM: Eu estou estudando, fazendo um curso chamado Mestrado em Educação e o  tema TV 
INES foi eu que escolhi pra saber como a TV INES pode colaborar para que o surdo tenha 
acesso à informação, uma vez que a TV INES apresenta os programas com um surdo fazendo 
Língua de Sinais. Então é isso que eu vou investigar, se isso realmente ajuda, se facilita ou 
não, se tanto faz, ok? 

Boa tarde, meu nome é Rita e agora a gente vai passar para a segunda parte que é a parte da 
entrevista. Eu vou fazer algumas perguntas e aquilo que você souber você me responde, se 
tiver alguma dúvida a gente vai tentar esclarecer e tudo o que você falar, você pode ficar à 
vontade por que seu nome não vai aparecer, então não tenha receio de falar alguma coisa, de 
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ter alguém que não goste, que vai reclamar, vai ser mantido o sigilo do seu nome tá? Pode 
ficar bem à vontade.  

 

S8: Sim  
 

RM Qual o principal meio de comunicação que você usa para se informar? 

 
S8: Como assim? 

 
RM: Como você obtém informação, como você fica sabendo das coisas? Pela televisão, pelos 
seus amigos, pelo Facebook, na escola, com a sua família, como? 

 
S8: Agora em 2017 eu entrei aqui no INES, eu vim do INOSEL e eu não sabia como era antes 
assim né? Antes da organização. Agora tenho visto coisas sobre política, tenho visto coisas 
sobre governo, sobre o Temer, então às vezes eu tenho..., uma tia me falou que existia o 
INES. Eu não sabia que existia, e depois eu fiquei, vi que existia mais informações e eu entrei 
e aqui é que eu via algumas coisas sobre humor, piada, né? Eu não sou uma pessoa mega 
viciada em tecnologia, tipo assim celular, Facebook, ficar lá colado, mas aí normalmente 
quando vem alguém e me conta, me mostra aí eu vejo. 

 
RM: Você disse que estudou aonde antes de estudar aqui no INES? 
 
S8: Inosel [Instituto Nossa Senhora de Lourdes]  

 
RM: Inosel. Lá não fazia Língua de Sinais? Você é oralizada? 
 
S8: Usa bimodal, Língua de Sinais e oralidade, mas acaba que as pessoas usam mais a 
oralidade. 
 
RM: Ok, mas você assiste a TV INES, tanto na Internet quanto aqui nos corredores, no 
computador, no celular? Você assiste a TV INES? 

 
S8: Não 
 
RM: Você nunca viu nenhum programa da TV INES? 

 
S8: Muitos não, poucos pedaços. 

 
RM: Tá, um ou outro, alguma coisa você já viu? 

 
S8: Às vezes um pouco, nunca vi até o final, às vezes eu parei olhei um ou outro, poucos eu vi 
até o final. 
 
RM: Você estava me contando antes que você não conhecia alguns programas da TV INES. 

 
S8: É, alguns eu nem sabia que tinha. Às vezes eu até brinco. Eu não sabia que tinha piadas, 
até a parte de poesia, eu queria, até sei que tem, mas não era muito o que eu queria, eu queria 
muita coisa sobre política, eu vi que tinha coisa sobre jornal em Libras, eu vi também que 
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tinha surdos, seção de poesia, humor, achei legal, mas nunca ninguém tinha me falado que 
tinha isso tudo lá. 

 
RM: E você antes da TV INES, você não sabia, você acabou de dizer que não sabia, como é 
que você ficava sabendo, como você se informava? 

 
S8: Como eu recebia informações sobre a TV INES? 

 
RM: Não, informações sobre as coisas em geral, sobre o que estava acontecendo no mundo, 
como você ficava sabendo das coisas? 

 
S8: Nada. 
 
RM: Não sabia? 
 
S8: Não tinha esse hábito, era só mais com amigos, quando avisavam, coisas assim. 

 
RM: Você sabe que na TV INES os programas são apresentados por surdos em Libras? 

 
S8: Mais ou menos. 

 
RM: Na TV INES todos os programas são apresentados por surdos no tamanho da tela plana, 
primeiro plano, em tamanho maior, diferente das outras televisões como Globo, Record, SBT, 
onde tem o ouvinte falando, apresentando os programas e aparece o intérprete numa janelinha, 
num tamanho menor. Você entende, você vê, você sabe que existe essa diferença da TV INES 
para a televisão comum? 

 
S8: Entendo. 

 
RM: Essa diferença, o fato da TV INES apresentar os programas em Libras pelo surdo com 
uma imagem maior, facilita, é bom ou não, não tem diferença? Pra você pode ser uma TV 
comum, com intérprete e legenda? 

 
S8: Eu acho bom que tenha a legenda né? Por que as coisas em Língua de Sinais eu não 
conheço muito todos os sinais, não conheço bem. Mas é bom por que tem informação por que 
é preciso que a gente saiba coisas que a gente não sabe, que os ouvintes até tem de 
informação. Aí é bom, informa o ouvinte e informa quem sabe Libras e essa pessoa informa 
em Libras pra gente. 

 
RM: Você disse que é bom ter legenda. Você consegue ler as legendas, por que a legenda às 
vezes é rápida, mas mesmo assim você consegue acompanhar? 
 
S8: Não, quando é muito rápida não, mas quando é mais devagar eu consigo. 

 
RM: Agora a gente vai falar um pouquinho da importância de ser um surdo  apresentando o 
programa da TV INES. Se você gosta que seja um surdo ou se não, se não tem diferença, 
poderia ser qualquer pessoa? O que você vê que é importante? 
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S8: Eu gostaria que tivesse mais surdos sinalizando. Eu acho importante ter porque, por 
exemplo às vezes um amigo ouvinte que tenha interesse em surdo ele pode chegar e entrar, 
mas eu gosto mais de ter contato com pessoas. Às vezes é difícil com os ouvintes por que é 
difícil de se comunicar com eles, às vezes eles não falam muitas coisas. Eu tenho paciência, 
não reclamo, não ofendo nenhum ouvinte. Se ele quer entrar pra entender o grupo eu recebo. 

 
RM: E quando é um surdo falando na televisão, você acha isso importante, sobre o aspecto de 
valorizar o surdo, de dar visibilidade, de o surdo ficar valorizado? 
 
S8:  Acho que sim. 

 
RM: Existe diferença pra você na questão da Libras quando é feita por um surdo ou por um 
intérprete? 
 
S8: É diferente, por que os ouvintes quando interpretam eles não têm tanto expressão facial, 
eles ficam mais sérios, os surdos se articulam muito, acho que eles usam muito espaço, por 
exemplo, o intérprete geralmente é assim (faz a expressão facial) “o carro quebrou”, não tem 
muita expressão facial para transmitir a ideia se isso é bom ou ruim, na LS isso é um pouco 
diferente, às vezes o surdo fala assim “poxa meu carro quebrou caramba” (faz expressão 
facial com mais ênfase) parece que mistura um pouquinho de teatro, isso é legal, é diferente. 

 
RM: Isso é importante na Língua de Sinais, não só fazer os gestos com as mãos, mas também 
a expressão facial e a expressão corporal, é isso? 

 
S8: Isso. 
 
RM. Ok. Além dessa questão da LS ser mais bem articulada, na sua opinião, quando é por 
surdo, a questão também da importância da valorização do surdo para a comunidade surda, se 
você acompanha o que passa na comunidade surda quanto a essa questão da valorização do 
surdo? 
 
S8: Pra mim, eu gosto, eu acho bom, não sei se é comum, se alguém fala assim: “ah!” É 
normal que isso aconteça, mas eu acho legal. 

 
RM: Dos programas que você já viu na TV INES, seja qual for, você aprendeu algum sinal 
novo? 
 
S8: Mais os amigos ensinam LS (…) 

 
RM: Tem diferença dos sinais que você aprende com os amigos para os sinais que você vê na 
TV INES? 

 
S8: Não, por que é assim, quando eu vejo a TV INES eu vejo muitos sinais assim na hora aí 
eu não tenho como dar pause ou a quem perguntar o que aquele sinal significa, o que é isso 
aqui, o que é esse sinal lá, pra alguém me explicar, não tenho. 
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RM. Até tem, por que a TV INES é um vídeo, então ela pode parar, ela pode dar pause e 
continuar a hora que você quiser, mas isso depois a gente pode conversar e eu explico melhor 
pra você. 
 
S8: No caso, sozinha eu não tenho como eu perguntar pra alguém. 
 
RM: Tá, depois então eu explico melhor como você pode acessar a TV INES. Quando a TV 
INES apresenta a LS por um surdo, além dessa questão de aprender novos sinais e reforçar a 
Língua, existe também a questão de estar divulgando, difundido, propagando a LS? 

 
S8: Eu concordo que isso aconteça. 

 
RM: Isso evita, na sua opinião, que haja sinais errados, que a LS possa ficar com sinais 
provisórios? 
 
S8: Mais ou menos. Não sei se é a questão de sinais certos ou errados, às vezes alguém mostra 
o abecedário na TV, quando eu olho vejo que tem algumas coisas que estão estranhas, mas às 
vezes o ouvinte entende né? Então a própria pessoa não tem como avaliar se ela tá fazendo 
certo ou errado com o que ela tá vendo na TV. 

 
RM: Ok, então o fato de ser surdo só não garante que vai sair um sinal certo? 

 
S8: Isso. 
 
RM: Quando a TV INES passa um programa, passa uma informação, essa informação já te 
ajudou a pensar, a refletir sobre algum assunto, a compreender alguma coisa que você não 
entendia?  
 
S8: Não sei te dizer o que a TV INES pode ajudar a vida assim da pessoa e tal, mas aí mais 
uma vez eu não tenho a informação, não sei, pra mim hoje não muda não (…) 

 
RM: Vou dar um exemplo, se você ver na TV INES uma informação de que a água poluída 
faz mal pra saúde, isso te faz pensar que você não pode beber água suja, por que que tem água 
suja? 
 
S8: Ah! Assim, vai ajudar a vida de alguma forma. 

 
RM: Então algumas informações que passam na TV INES podem ou não te ajudar a entender 
as coisas? 
 
S8: Ah sim, ajuda, pode. 

 
RM: Você gostaria de comentar alguma coisa da TV INES, alguma coisa que você viu que 
não gostou ou que gostou? Quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? 

 
S8: Não, eu sempre que vejo televisão ou a TV INES na Internet, ou coisas no Globo que  às 
vezes eu leio o jornal ou na Globo na televisão, às vezes eu passo a informação, eu falo: 
“Olha, eu vi um negócio lá falando que o pessoal tá poluindo a água”. Às vezes quando o 
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pessoal começa a mostrar notícias falsas eu vou ver se tá certo aí as pessoas começam a ver, 
parece que eu também faço um pouco esse trabalho de informar às pessoas que não leem tão 
bem. Eu não quero ficar lendo assim na inocência né?, sem saber o que está acontecendo lá 
fora, bandidagem, sobre ladrão, sobre violência, sobre votar de qualquer jeito. Às vezes eu 
falo pro colega (…) 
 
RM: É muito importante o que você está me falando porque é exatamente isso que eu quero 
saber, se a TV INES faz o que você acabou de falar que faz também, é orientar, explicar para 
o surdo, para ele poder entender e tomar suas próprias decisões.  

 
S8: É isso. 
 
RM. Acabou. Obrigada. 

 
S8: De nada. 

 
 
 
8 - Transcrição entrevista S12 – Ens. Fundamental 

Duração: 9’07” 

 
RM: Boa tarde, você faz parte do Grêmio? 

 
S12: Sim. 
 
RM: O que você faz lá? 

 
S12: Secretário. 

 
RM: E é só você que trabalha no Grêmio ou tem outras pessoas? 

 
S12: Tem outras pessoas também, que é o presidente e eu sou o secretário como se fosse um 
assessor dele. 

 
RM: E o que vocês fazem lá? 

 
S12: Ah, a gente conversa muito, eu falo com ele como resolver questões, é legal. 

 
RM: E para conversar muito para tentar resolver as questões vocês precisam de algumas 
informações? 
 
S12: Isso. 
 
RM: Então você considera importante a gente ter informação? Estar informado das coisas que 
estão acontecendo e passar essas informações? 

 
S12: Sim. 
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RM: E como é que você obtém essas informações? Como é que você se mantém informado 
das coisas que estão acontecendo? 

 
S12: Na televisão, quando tem alguma coisa em LS, no Facebook, quando tem alguém 
sinalizando contando que aconteceu alguma coisa, explicando o que aconteceu, às vezes meu 
pai também me informa e fala cuidado no caminho que você vai coisa e tal. Tem muitos 
caminhos pra fazer isso. 

 
RM: E você assiste a TV INES? 

 
S12: Sim, já vi. 
 
RM: Antes da TV INES você conseguia ver televisão com legenda e intérprete na 
“janelinha”? Era fácil? 
 
S12: Com a janelinha com intérprete às vezes não dava pra ver e entender muito bem não, aí 
eu acabava desistindo de assistir. 

 
RM: Por que não dava para ver bem? 

 
S12: Por que às vezes eu sinto que a LS não estava certa, às vezes é ruim de ver, às vezes o 
cara que tava falando era bom pro ouvinte, porque ele recebia a informação direto dele, mas o 
pequenininho em LS não era bom de visualizar e tudo. 
 
RM: E o formato da TV INES que é o surdo na tela no tamanho maior é melhor? 

 
S12: Bem melhor. 

 
RM: Por quê? 
 
S12: Porque na hora ele parece que divulga mais, a gente tem um impacto maior com o que 
ele tá sinalizando, bom de saber, bom de ver, eu acho interessante, muito bom. 

 
RM: E quando você diz que é bom de saber, é bom por quê? Por que você fica informado e 
faz você pensar no que está acontecendo? 

 
S12: Certo. 
 
RM: Ajuda a você a ter opinião, você consegue formar uma opinião, concordar, discordar a 
partir do que você vê na TV INES? 

 
S12: Me ajudou bastante a ver as coisas, “poxa toma cuidado com essas coisas da vida, esse 
caminho é bom, esse deve ser evitado”, é legal. 

 
RM: E as informações que você assiste na TV INES, mudou de alguma forma a sua vida? 

 
S12: Acho que sim. 
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RM: Por quê? Como assim? O que mudou? 

 
S12: Acho que ela ajuda a vida das pessoas sobre ter acesso às novidades (…) de alguma 
forma coopera pra vida, né? 

 
RM: E os sinais que são feitos na TV INES, tem algum sinal novo, aumentou seu vocabulário, 
ajudou a aumentar? 

 
S12: Acho que tem muita coisa, não só o sinal, às vezes a legenda anuncia como se fala isso 
em português aí você vê o sinal e fica sabendo,  ajuda sim. 
 
RM: Então te ajudou inclusive a melhorar a Libras? 

S12: Sim. 
 
RM: OK. O que você acha de um surdo apresentando um programa de televisão em Libras? 

 
S12: Eu acho legal quando tem alguém sinalizando. Lá tem, eu acho, o Paulo André, chegou a 
mostrar algumas coisas pra gente sobre teatro, eu achei legal de ver. Tem também o Nelson 
(Pimenta) que sinaliza legal. Tem muitas pessoas legais, eu gosto.  

 
RM: Você gosta que seja um surdo fazendo só porque o surdo faz a LS que é mais fácil de 
entender ou tem algum outro motivo de você gostar que seja um surdo na televisão? 

 
S12: Não sei. 

 
RM: Ok. Tem alguma coisa que você viu na TV INES que você não sabia e ficou sabendo 
através da TV INES? Algum assunto? 

 
S12: Sim, contribuiu já. 

 
RM: Qual, por exemplo? Dá um exemplo. 

 
S12: Antes eu, com a TV INES, eu não conhecia a própria TV INES, não tinha esse hábito de 
ver, aí depois quando falaram “ah!, na Internet é possível ver”, aí eu perguntei para um amigo 
meu: “Você conhece? Como é que faz?” Aí eu perguntei: “Você pode me passar como que eu 
chego lá?” Aí ele me passou que era www.ines.com coisa e tal, aí eu entrei botei no 
navegador, aí vi que tinha uma programação cheia de detalhes, cheia de coisa, eu achei legal, 
me contribui com isso. 

 
RM: Quando você assiste na televisão você consegue entender o que está sendo dito por que é 
LS? 

 
S12: Sim. 
 
RM: E isso é importante pra você no dia a dia, na sua vida, pra você ter opinião, pra você ter 
consciência do que está acontecendo? 
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S12: Eu gosto, acho bom ter informação ter algum tipo de consciência, é importante esse tipo 
de auxílio, porque que eu posso também… eu vejo que quando alguém coloca alguma coisa 
em LS na TV INES eu acho que isso é um tipo de auxílio sim. Eu acho interessante. Me 
ajuda. 
 
RM: Quantos anos você tem mesmo? 

 
S12: 23 
 
RM: Você mora sozinho? 

 
S12: Com família. 
 
RM: Você trabalha ou só estuda? 

 
S12: Só estudo. 

 
RM: Você consegue entender e ter opinião das coisas que acontecem dentro da sua casa, com 
a sua família, com o dinheiro, por que você tem que pagar conta, o que você tem direito, o que 
você não tem? 
 
S12: Algumas coisas, contas, direitos sim. 

 
RM: E se você tiver mais informações isso vai ajudar ou não? 
 
S12: Sim. 
 
RM: Se tiver alguém que te explique por que seu pai tem que pagar imposto, por exemplo, se 
você tiver acesso à informação por que a passagem do ônibus aumentou, se tiver a informação 
por que um país, um país lá no estrangeiro está em guerra, isso ajuda? 

 
S12: Às vezes, né? Eu acho que ajuda por que você consegue ver e saber o que está 
acontecendo, identifica problemas, né? Coisas que às vezes são explicadas no Facebook, aí 
você consegue ver “poxa acontece lá acontece aqui também…” aí gente consegue acreditar 
que é real.  
 
RM: É importante, na sua opinião, ter uma televisão de surdo para surdo? 

 
S12: Sim. 
 
RM: Por quê? 
 
S12: Por que eu gosto.  

 
RM: Ok. Você quer falar alguma coisa sobre a TV INES, alguma sugestão, alguma coisa que 
você não goste, alguma coisa que goste? 
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S12: Não, eu acho só que é muito importante e muito positivo. Por que a TV INES ajuda 
muito os surdos, né? Parece que desenvolve… é possível entender com a TV INES, é bom. 

 
RM: Terminamos. Obrigada. 

 
S12: De nada. 

 
 
 
9 - Transcrição entrevista S10 – Ens. Médio 
Duração: 22” + 8’37”= 8’59”  

 
RM: Você faz parte do Grêmio? 

 
S10: Isso 
 
RM: O que você faz lá no Grêmio? 

 
S10: A parte de esportes. Diretor de esportes 

 
RM: Tá, mas aí faz o quê? Organizar… 

 
S10:  Eu posso organizar junto ao grêmio… 

 
Gravação interrompida aos 22” por pique de energia 

 
Retorno da gravação após restabelecimento da energia minutos depois. 

 
RM: Você estava falando que trabalha no Grêmio e... 

 
S10: Posso voltar então? 

 
RM: Pode. 
 
S10: Trabalho no Grêmio na parte de esportes e a gente faz atividades como vólei, futsal, 
alguma coisa que tenha piscina,  também pode tentar promover campeonatos com escolas de 
ouvintes, coisas que o grêmio está pensando né? Agora a princípio eu fico mais com a parte 
administrativa. A partir do momento que o diretor do INES autorizar essas outras atividades a 
gente tá fazendo esses outros projetos. 

 
RM: E pra você fazer esse trabalho todo nessa área esportiva, você precisa se comunicar com 
as pessoas, passar informação, receber informação, correto? Você acha então importante os 
surdos terem acesso à informação e conseguir se comunicar e saber o que está acontecendo? 

 
S10: Sim 

 
RM: Como você tem acesso à informação? Jornal, a parte do futebol, quem jogou quem não 
jogou, quem ganhou? 
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S10: Jornal, mais informação no jornal, aí dá pra ver alguma coisa do time, às vezes a família 
informa, a Internet mostra o placar. 

 
RM: E você assiste a TV INES? 

 
S10: Mais ou menos. Um pouco. Eu não tenho muito tempo pra ver. Às vezes eu vejo, quando 
vou pesquisar alguma coisa na Internet, mas não tenho tanto acesso à Internet pra ver. 

 
RM: Tá, o acesso que você tem pra ver a TV INES é via Internet e quando você tá aqui no 
Instituto, fora daqui do Instituto você não tem muito acesso … 

 
S10: É isso. 
 
RM: Do que você já viu na TV INES, qual o programa que você mais gosta: jornal, piada, se 
é a parte do esporte, que tipo de programa você mais gosta? 
 
S10: Eu gosto mais da parte do humor, das piadas. 

 
RM: E agora com a TV INES, tem um surdo apresentando o programa em Libras. O que você 
acha de ter um surdo apresentando um programa em Libras? 
 
S10:  Eu acho importante um surdo na TV INES porque de alguma forma atrai mais surdo né? 
E também ele consegue dar mais visibilidade. Não tem tantos lugares assim com surdos em 
destaque. 

 
RM: E os surdos que aparecem fazendo a TV INES, você sente alguma diferença no sinal? 
Existem sinais novos? 

 
S10: A área de tecnologia tem bastante sinais, eu acho legal, foi onde eu vi mais assim 
aparecer, foi na área de tecnologia. 

 
RM: E nesse programa que aparece mais sinais, você aprendeu novos sinais? 

 
S10: Já. Descobri muitos sinais ali e até de (…) 

 
RM: Você acha importante o surdo estar fazendo um programa pra surdo em Língua de 
Sinais? 
 
S10: Sim, acho importante sim. 

 
RM: Por quê? 
 
S10: Porque a maioria dos ouvintes tem outra informação né, pela via auditiva. O surdo falta 
receber informação também visual. Então você ver uma pessoa que é igual a você, você sente 
que tem um canal de comunicação ali, é isso. 
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RM: E o fato de você ter acesso a essa informação na Língua de Sinais, que é uma língua que 
você utiliza, mudou alguma coisa na sua vida? Ampliou a sua forma de pensar, mudou 
alguma coisa pra você? 

 
S10: A minha vida parece que tá melhor assim, coisas novas acontecem, a TV INES agora dá 
a informação, as pessoas falam Libras, eu acho que as pessoas que tem interesse em Libras 
podem ter um lugar pra ver. Eu acho importante isso. 
 
RM: Então além da TV INES ser importante para o surdo, você acha também que pode ser 
vista pelo ouvinte e que isso pode ajudar de alguma forma? 
 
S10: Pode. Tá no site pra quem quiser ver, quem tiver interessado em Língua de Sinais e 
puder acessar tá ali. 

 
RM: Quando você tem informação sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, na 
cidade e até no mundo mesmo, isso faz você ficar mais consciente, a pensar o que está 
acontecendo, a refletir, a ter opinião, isso ajuda? 

 
S10: Pode perguntar de novo? 

 
RM: Posso. O fato de você ter informação te ajuda a desenvolver a opinião, a pensar nas 
coisas que acontecem? 

 
S10: Eu sinto que … assim, fica um pouco diferente quando a gente recebe informação na 
vida. 
 
RM: Por quê? 
 
S10: Por que tem essa falta de informação né? Então quando a gente tem mais informação em 
Língua de Sinais acaba que amplia. Então, eu, por exemplo, discussões com a minha família 
de algumas coisas que aconteceram. Eu passo informação para outros surdos, outros surdos 
trazem informações, essa relação “existe” (?) 

 
RM: Existe diferença, na sua opinião, da Libras falada por um surdo e da Libras falada por 
um intérprete? 
 
S10: Na minha opinião é diferente. Diferente porque quando um ouvinte fala a Língua de 
Sinais normalmente ele tá traduzindo do Português e quando o surdo tá falando em LS ele tá 
se comunicando. De alguma forma é a primeira Língua dele, aí inverte, né, a primeira Língua 
do ouvinte e a primeira Língua do surdo. 

 
RM: O fato de a TV INES tirar o surdo da “janelinha”, que é aquele espaço pequenininho, e 
botar no janelão, que é aquele espaço maior, facilita para os surdos entenderem a informação? 

 
S10: Eu gosto. Eu acho legal ter a tela grande. Às vezes faz pequenininho e nem sempre tem 
né?, Por isso nem todo mundo usa, né? Parece que não desperta a atenção para os surdos. 
Quando a tela é grande parece que desperta mais. 
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RM: Teve alguma novidade, algum assunto que você só soube, só conheceu depois da TV 
INES, que você aprendeu com a TV INES? 

 
S10: Não, pela primeira vez na TV INES eu acho que não. Em 2016 mais ou menos  eu tinha 
visto a TV INES e achei legal e fiquei sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo, 
achei esse lado interessante. 

 
RM: O que você gostaria de criticar, de sugerir, de dizer do que gosta do que não gosta, se 
você tem alguma contribuição para a TV INES? 

 
S10: Na minha opinião eu acho bem positivo. O que acontece? Eu acho que mostra o surdo 
que é alguém igual a mim e também divulga a Língua de Sinais, eu acho que só tem positivo. 

RM: Você falou uma coisa que é muito importante, que a TV INES mostra o surdo que é 
alguém igual a você. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Por que é tão 
importante? 
 
S10: Eu acho importante ter isso, divulga de alguma forma, as pessoas às vezes não sabem 
quem é que tá ali né? Isso também anima os surdos a assistirem mais. É isso. 

 
RM: Ok. Obrigada. 
 
S10: De nada. 

 
 
 
 
10 - Transcrição entrevista S1 – Pós-graduação Stricto Sensu 
Duração: 21’46” 
 
RM: Bom dia, agora a gente vai passar para a segunda parte que é a entrevista e para começar 
eu gostaria de saber qual o principal meio de comunicação que você usa para se informar? 

 
S1: No meu caso eu tenho o hábito de quando acordo de manhã ligar a televisão, aí vejo o que 
está passando no jornal, tem o RJ TV, aí vejo alguma coisa do tempo, se tem trânsito, clima, 
acontecimentos que estão sendo ali anunciados, por que tem legenda né?, aí me ajuda muito 
porque tem legenda então dá pra ver e obter bastante informação ali. Às vezes no trabalho eu 
vejo algumas coisas na Internet, navego em alguns sites jornalísticos tipo UOL, também leio  
informações que eu pego ali, mais ou menos em terceiro lugar seria o Facebook. Eu leio em 
muitos lugares por que, por exemplo, como o Português mesmo sendo a segunda língua para 
o surdo, mas é o que tem maior produção então acaba que a gente lê muito material. Quando 
eu venho aqui para o INES acabo que eu vejo a TV INES e as suas programações por causa 
da TV que tem ali na parede. Alguns conteúdos eu até conheço, sei do que está falando. No 
caso também é como eu consumo informações né?, como eu costumo receber informações, 
né? 
 
RM: Sim. O formato da TV INES, como ela apresenta as informações tanto em Libras,  como 
legenda e também áudio, por que é uma televisão também voltada para ouvintes, é um 
facilitador? 
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S1: Depende do intérprete que tá lá. Tem intérpretes que a prosódia, que a pronúncia dos 
sinais são bons, eu identifico um ou outro bom, mas a maioria nem tanto e aí não é uma coisa 
tão, eu não sei se os intérpretes não percebem, por que na verdade eu consigo entender, às 
vezes quando eu já conheço o conteúdo, às vezes se eu li alguma entrevista ou se ele tá 
falando fica interessante, mas se for um conteúdo novo às vezes fica diferente um pouco. Dá 
pra entender, no todo dá pra entender, mas eu acho que a questão da pronúncia dos sinais 
alguns intérpretes ouvintes deixam muito a desejar. 

 
RM: E quando é um surdo? Por que a proposta da TV INES também é colocar o surdo como 
protagonista em primeiro plano trazendo a informação. Quando é de surdo pra surdo há um 
facilitador? 
 
S1: Então, por exemplo, o Nelson Pimenta não é um intérprete, não é um produto 
interpretado, traduzido, ele tem um certo grau de desenvoltura na sinalização dele que marca 
muito a coisa da interação, quando chama muita a atenção quando ele fala. É diferente de um 
intérprete que às vezes na hora que tá fazendo ali, o conteúdo é diferente. No caso do 
apresentador surdo tem a ver com a qualidade de como ele é apresentador. Então, no caso se 
ele tem que apresentar um programa de um determinado tipo depende muito também, muito 
do estudo que ele fez do material. Se ele só recebe o material pronto de uma redação e tem 
que tentar traduzir e decorar o texto em Português pra fazer igualzinho ao que está escrito isso 
perde muito a qualidade. Um outro exemplo também que é estranho é o Curso de Libras pelo 
Heveraldo, por outro lado esse curso de Libras na verdade a Língua de Sinais que ele coloca 
ali é, ela é reconhecida como Língua, mas as pessoas às vezes não tem essa clareza. Então, na 
verdade, linguisticamente é importante marcar que a Língua de Sinais é uma outra Língua 
diferente do Português. No caso do Heveraldo é meio a Língua dele, no meu caso como 
professora quando eu recebo aquele material e comparo com a minha relação com sala de aula 
quando eu ensino LS eu chego e só faço assim: (apresentação dos sinais) “Oi tudo bem? Eu 
sou Ana e esse é o meu sinal.” Eu não faço assim por exemplo (gestos fazendo os sinais com 
movimentos bem lentos – risos). Então, por que o Heveraldo escolhe apresentar assim?, fazer 
bem devagarzinho, é muito cansativo, sabe? Isso não é a realidade do uso da Língua, isso não 
é assim que os surdos se comunicam na vida, parece, dá uma falsa ilusão pro ouvinte que acha 
que vai conseguir entender e aprender LS e que é aquele tipo de funcionamento, que sempre 
vai ser devagarzinho e aí quando encontra um surdo na vida real que fala tudo de uma forma 
muito coloquial não consegue, então na verdade fica um abismo muito grande entre o que é a 
realidade da Língua e a Língua num programa chamado de aula. Eu sei que quem faz é 
ouvinte e esse tipo de pessoa não tem orientação pedagógica, de uma pessoa surda, de alguém 
que estude Língua, tem um foco específico em cima de LS. Então na verdade, se houvesse 
esse tipo de coisa existiria a possibilidade de ter uma preparação mais orientada pra poder ser 
menos didático, mas eu acho, o que eu entendo ali é que existe uma relação ouvinte que 
controla a organização e um surdo que é robô e executa, mas aí tem muito de cada um né? O 
Renato, por exemplo, nesse programa que a gente viu aqui, esse aqui (aponta o logotipo do 
programa na relação dos programas da TV INES),  é parecido com o de baixo também, muito, 
muito com esses trejeitos assim na apresentação, falta o quê? Falta desenvoltura na 
expressividade que ele vai colocar as informações em LS, o que eu sinto é que existe um 
controle por trás muito grande e também uma preocupação muito voltada para como o ouvinte 
vai entender o que está sendo dito e também eu acho que o que falta é a própria formação. 
Essa formação é um tema mais complexo, a gente não tem tempo pra discutir, mas no caso 
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seria avaliar, fazer acordos maiores e coletivos com pessoas que são profissionais, incluir o 
surdo nesse momento por trás das câmeras, por que às vezes você tem um surdo que é 
contratado que é só pra fazer o que mandam e aí ele tá hierarquizado mesmo, ele tá colocado 
ali pra obedecer e aí não participa necessariamente do pensamento do trabalho, ele não discute 
a produção do texto. É muito importante que ele tenha domínio, que ele desenvolva um 
domínio sobre o conteúdo sobre o que ele tá apresentando. Se ele não tem determinado 
domínio sobre o conteúdo, ele precisa de alguma forma buscar uma base antes. E às vezes um 
surdo sabe fazer isso pra outro surdo, aí se faz uma avaliação real. Depois que ele tem uma 
certa preparação é possível gravar, aí pode gravar. Agora essa coisa mecânica de alguém 
escreve aí dá pro surdo, aí o surdo lê, aí decora, aí depois sinalizou, mas não teve nenhum 
acordo antes, não teve ninguém que fizesse um apoio de produção, de ler o material, então eu 
acho que precisa de mais profissionais de preferência surdos organizando a equipe, 
pedagogos, pessoas que discutam questões visuais, eu acho que é o que mais falta na TV 
INES. A terceira coisa que eu posso comentar é a própria questão do conteúdo. É um 
conteúdo de ouvintes. 

 
RM: Por quê? 
 
S1: Por que não tem a essência da cultura surda, não tem. Parece que é a roupa de uma outra 
pessoa que botaram no meu corpo, sabe? Tem coisas que eu já vi desde criança, desde que eu 
estou nesse mundo de ouvintes e vejo muitas posições assim. Aí quando falam assim, vamos 
fazer alguma coisa de surdos, que leve o nome dos surdos eu espero ter uma identificação 
com aquilo, “poxa esse é o meu momento, é a minha vez de ter alguma coisa”, mas parece 
que não é, parece que a TV INES em si tem uma linguagem que tá muito longe de mim. Eu 
fico preocupada com as crianças surdas que estão  agora, do próprio INES, que elas mesmas 
não assistem, não consomem por que elas que precisariam mais dessa identificação e não se 
identificam. 
 
RM: Então o fato de ter o surdo em primeiro plano, como protagonista, que seria uma 
bandeira da TV INES, isso ajuda a dar visibilidade ao surdo na questão da... 

 
S1: Eu acho que não, ajuda pra eles ganharem ibope, só. Eu não gosto de nada do surdo 
especificamente. 

 
RM: Agora sobre a questão de ser uma televisão com Libras como primeira Língua, se isso 
ajuda a disseminar novos sinais, a fortalecer a Língua, a evitar sinais provisórios, ou se não, se 
isso não tá colaborando com o fortalecimento da Libras? 
 
S1: Veja se entendi claro, quando eu penso na TV INES percebo que eles tem uma confusão 
com o termo acessibilidade, por que eles pensam que eles estão oferecendo acessibilidade, 
mas na verdade a acessibilidade que os surdos desejam não é isso, é outro tipo, outra forma de 
acessibilidade, é diferente, tem a ver com informação e não com acessibilidade, no caso não 
precisaria, na verdade a grande discussão é que não é necessário a acessibilidade, surdo tem 
direito à informação, mas qual direito à informação, como o direito a essa informação se dá? 
Com transmissão de informação em LS, claramente explicada, muito bem ilustrada, 
organizada, que nem as entrevistas com pessoas famosas aí existe (…), algum assunto, 
alguma coisa da relação, da interação das pessoas que estão dando a informação, parece que é 
uma relação mecânica da informação que está sendo elaborada. O que eu percebo é que tem 



179 

 

um ouvinte, um ouvinte na tela quando é intérprete e aí aquele ouvinte que tá ali sinalizando 
se comporta mecanicamente ou com uma informação que está sendo colocada no ar, mas e 
aos surdos ninguém perguntou, a grande maioria dos ouvintes e do material que estão ali foi 
levantado em cima de pesquisas com ouvintes. O único programa que eu acho que tem 
interação dos surdos na tela é o do Nelson. Também aparece  alguns ouvintes, mas eu percebo 
que é um programa que precisaria, todos os outros programas que estão no ar de alguma 
forma precisariam absorver esse perfil. Outra coisa, voltando lá para o  assunto do curso de 
Libras é, eu não sei assim contabilizar quais são os dados reais de pessoas que assistem ao 
programa. Alguns programas da TV INES eu acho que as pessoas estão lá aprendendo sinais,  
mas eu não sei se as pessoas têm relatos reais sobre isso. 
 
RM: Mas independente desse programa que é um curso de Libras, o fato de ter uma televisão 
transmitida em Libras, se isso ajuda a difundir e disseminar novos sinais e fortalecer mesmo, 
para evitar a perda da Língua, os sinais provisórios? O fato só de ser uma televisão em Libras, 
isso ajuda? 
 
S1: Por um lado sim, por um lado não. Eu queria saber assim na real se as pessoas que estão 
vendo  elas estão tendo alguma aprendizagem real de LS? Por que a gente não tem nenhuma 
coleta de dados que fale sobre isso. No meu caso, eu como professora de LS, eu tenho um 
aluno ali comigo de forma real, ele tá presencialmente, ele tem uma avaliação a qual ele vai 
ser submetido, eu tenho algum tipo de ajuste aí eu consigo tirar dados dos meus alunos, que 
30 alunos por semestre, que desses 30 tantos conseguem. E a TV INES, se ela se diz 
responsável por esse tipo de dado? Uma vez uma mulher, alta, branca, acho que é Tatiane, 
que sempre vem no INES, ela fez uma palestra certa vez onde ela apresentou algumas coisas 
sobre as “curtidas” que a TV recebe no Facebook e o número de “curtidas” que ela tinha 
apresentado no Facebook era altíssimo e (…) gráfico, e eu fiquei pensando, até me coloquei e 
perguntei se essas curtidas são por quê? Por que essas pessoas veem e acha a Libras bonitinha 
ou por que realmente elas estão aprendendo sinais. Então assim, uma coisa que eu concluí, se 
sim então é legal por que é obrigatório que se faça maior difusão da LS, por outro lado existe 
uma real aprendizagem da LS pela  sinalização que a TV INES mostra? Não sei!  Por que eu 
posso de alguma forma usar a TV INES em sala de aula, eu poderia utilizar, aproveitar 
enquanto material, mas é difícil por que as pessoas que estão na TV INES eu não posso 
utilizar quando ele faz esse tipo de coisa lá (entrevistada fazendo sinal bem lentamente), por 
exemplo, né? Eu não posso utilizar isso, por que a minha metodologia, a minha didática não 
compete com aquele tipo de procedimento que está sendo colocado ali, então é complicado 
né? Eu acho que tem que unir o útil ao agradável, eu acho que é o que eles pensam, mas eu 
acho que na realidade veio mais pra complicar. 

 
RM: Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Libras, se há diferença da Libras feita 
por um surdo ou por um intérprete? Isso por que na TV INES eles colocam o surdo como 
protagonista e só em alguns casos é que tem a presença do intérprete ouvinte, mas a 
preferência sempre é colocar o surdo como o protagonista passando a informação. Se existe 
diferença pra você enquanto telespectadora assistir uma informação passada por surdo ou por 
intérprete? 
 
S1: Como você define protagonismo? 
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RM: Protagonismo, segundo os dados da TV INES, é aquele que é o âncora, o principal, é 
aquele que aparece em primeiro plano, é aquele que fica na tela, esse é o protagonista.  

 
S1: Então, acho que eles confundem o termo protagonista, apresentador com protagonista, por 
que eu acho que são coisas diferentes. Quando o surdo tá aparecendo na tela não significa 
necessariamente que ele é o protagonista de alguma coisa. Ele não tem opinião, a opinião dele 
não define o que o trabalho vai deixar de ser ou tornar a ser diferente, ele não tem inserção no 
roteiro, então não é o caso de protagonismo. O protagonismo é muito mais do que isso. É o 
caso do Nelson Pimenta, o Nelson interfere muito na organização do programa, ele faz a 
pergunta, ele escolhe o entrevistado, ele faz um estudo, ele debate com o grupo, os outros não. 
Então não sei. Pra mim, ok, eu me sinto muito bem isso é certo em ver um surdo sinalizando, 
é agradável sim. 

 
RM: Mas é agradável por ser um surdo ou por que existe diferença na qualidade da Libras? 

 
S1: Eu sei que é surdo na realidade, por que eu conheço em primeiro lugar e segundo por que 
a LS é diferente, a Língua se estrutura de maneira diferente, estrutura de frase, a prosódia é 
diferente, a forma de expressão facial, expressão corporal dos surdos é completamente 
diferente da dos ouvintes. 

 
RM: A TV INES com essa proposta de possibilitar o acesso à informação através da Libras, 
ajuda a formar opinião, ajuda a desenvolver o pensamento crítico, a um pensamento reflexivo, 
à consciência? 
 
S1: Pelo que eu vejo dentro da programação com o Nelson a mim ajudou a pensar coisas, a 
refletir bastante coisas, mas os outros programas não. Acho que dentro da programação, só o 
programa do Nelson. 

 
RM: Qual seria, na sua opinião como telespectadora da TV INES, a relevância da TV INES 
para o acesso à informação pelo surdo? 

 
S1: Eu acho que é importante sim. A informação chegar é importante sim, mas no caso se 
fosse só o surdo vendo TV INES, eu acho que não. Eu acho que o professor precisa abordar a 
TV INES como material, também professor ouvinte ver o material, eu como professora surda 
posso usar de alguma forma como artifício didático. Um professor ouvinte, se ele pegar “ah!, 
tem LS ali!” e o aluno resolve, joga o aluno ali pra ver TV e acha que isso vai ser o suficiente, 
eu acho difícil, sem interação nenhuma com o aluno. Um exemplo, no meu caso vou usar 
alguns materiais para apresentar para os meus alunos, mas eu preciso complementar esse 
material de alguma forma com estratégia de interação com eles, isso é necessário. Só o cara 
assistindo eu não sei. Por outro lado eu acho que é importante também. 

 
RM: OK, agora só pra finalizar  você gostaria de falar alguma coisa para contribuir com a TV 
INES, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, além de tudo que você já comentou? 

 
S1: Precisa botar mais profissionais surdos, não é só apresentador não, trabalhando (…) 

 
RM: Isso é, colocando uma equipe maior de pessoas surdas, pelo que eu entendi, me corrija se 
eu estiver errada, melhoria a qualidade do produto da TV INES? 
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S1: Isso.  
 
RM: Ok, acabamos, obrigada. 

 
 
 
 
11- Transcrição entrevista S5 – Pós-graduação Stricto Sensu 
Duração: 16’12” 
 
RM: Bom dia. Podemos começar? 

 
S5: Sim, podemos. 

 
RM: Qual o principal meio de comunicação que você usa para se informar? 

 
S5: Pra eu me comunicar? 

 
RM: Não, pra se informar, pra ficar sabendo das coisas. 
 
S5: Dentro da TV INES? 
 
RM: Não, qualquer meio de comunicação. 

 
S5: Agora, na maioria das vezes eu acho que o Facebook está em primeiro lugar, por que tem 
muita quantidade de informação e a forma sucinta como a informação é colocada. Também o 
Whats app. Com o Whats app às vezes a gente consegue compartilhar outras coisas e receber 
compartilhamento. As redes sociais como um todo eu acho que é a principal estratégia. Outros 
tipos de jornais e essas coisas assim é menos. 

 

RM; Ok. Na TV INES, qual o tipo de programa que você mais gosta, jornal, programa de 
esporte, programa de saúde, curiosidades, humor, qual o tipo de programa? 

 
S5: Eu gosto do Café com Pimenta, por que é específico de entrevistas, com personalidades, 
conta um pouco da experiência das pessoas, as características. Eu acho isso bem legal, gosto 
da interação que tem lá. Gosto também de conteúdos que estão relacionados com LS, a 
Libras, o ensino da Libras, por que eu sou professora aqui no Instituto, então às vezes tem 
certos conteúdos em que eu peço aos alunos para pesquisar lá na TV INES. Antes eu não 
tinha muito contato. Eu sabia que tinha a TV INES e aí eu falei: “Poxa se eles estão ligados ao 
INES, né, TV INES”, então a partir dessa parceria eu indiquei para os alunos até sem ver. 
Depois alguns alunos começaram a fazer algumas confusões. Eles chegaram na sala de aula e 
aí, por exemplo, eu tinha ensinado um vocabulário relacionado a frutas e aí tinha um sinal por 
exemplo de alface, frutas de um modo geral, sei lá, e aí a gente usa assim (faz o sinal 
correspondente) o termo em Libras no Rio e a TV INES ensinou assim (faz um outro sinal 
correspondente). Aí eu falei assim: “Nossa, mas que estranho”, parece que, não sei se eles 
pegaram de outro estado. Então não sei se a TV INES deveria ter o compromisso de respeitar 
a LS do Rio por estar no Rio, ou criar notas lá pra deixar claro que na verdade aquele sinal é 
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mais usado nesse ou naquele estado, por que aí cria critérios. Eu acho que esses critérios 
deveriam ser muito discutidos com os professores do INES, já que existe uma quantidade 
muito grande de professores de Libras aqui e a TV está vinculada, então por que não? A 
princípio eu mesma queria pesquisar vocabulário dentro do Programa Aula de Libras. Então, 
tem alguns vocabulários que eles colocam lá que eu não concordo e alguns eu realmente acho 
que estão errados por que está apresentando um termo que na verdade é uma forma de 
descrever o objeto, não é o termo do objeto,  não é o sinal, o classificador. Então, na verdade é 
legal por que tem muita informação, mas acho que ainda existem algumas falhas que são fruto 
da falta de conexão da TV INES com o próprio Instituto. 
 
RM: Certo, então aproveitando que você falou um pouco da diferença de sinais, existem os 
regionalismos né? Um sinal que existe no Rio pode ser diferente no Rio Grande do Sul, ou 
mesmo no norte, nordeste, certo? 

 
S5: Certo. 
 
RM: O fato de a TV INES… 
 
S5: Então, isso é uma pergunta ainda?  

 
RM: Não, eu só estou contextualizando. Você concorda que existe essa diferença de sinais… 

 
S5: Você vai continuar ou eu complemento o que você está falando? Por que eu queria 
complementar o que você falou agora sobre variações e regionalismos. Por que na verdade, no 
caso de escolas no Nordeste, criam uma espécie de dicionário de vocabulário, glossário deles. 
A gente respeita essa criação, é bom conhecer e saber, mas, na verdade, a nossa questão é 
mais de localização né? Eu não acho que a TV INES tenha que necessariamente respeitar 
esses outros tipos de regionalismos, já que ela é produzida no Rio. Eu acho que a TV INES 
poderia estar ligada aos professores do INES pensando essa produção de vocabulário. Não sei 
se ela tem que se preocupar com essa variação de vocabulário, eu acho que não.  

 
RM: Em cima disso eu gostaria que você  complementasse se..., eu já entendi que  você 
colocou que algumas vezes no seu entendimento, a TV INES divulga algumas vezes até sinais 
errados, na sua opinião. É isso? 

 
S5: Certo. 
 
RM: Bom, mas independente dessa questão, na sua opinião a TV INES ajuda a difundir, a 
disseminar novos sinais e a fortalecer a Libras? 

S5: Eu acho que quando ela mistura é uma coisa que deveria ser evitada. De repente assim, 
ela tem um conteúdo para apresentar, como que a pessoa que não tem proficiência da Língua 
vai conseguir diferenciar o que está equivocado e o que está certo daquela lista de termos, por 
exemplo. Digamos que eles queiram apresentar um glossário e aí sei lá, se a TV INES tem 
dúvidas sobre determinado termo ela não deveria fazer pesquisa em outros estados em outros 
vocabulários, eles deveriam perguntar de alguma forma a aula de Libras que existe no INES, 
né? Eu acho que é por aí. 
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RM: Certo. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a questão do acesso à informação. A 
TV INES, sendo apresentada por um surdo, ou por surdos, com formato de colocar o surdo 
em primeiro plano e não utilizar o recurso da janelinha, como é feito na televisão aberta, se o 
fato de o surdo estar em primeiro plano utilizando a Libras, isso facilita o acesso e a 
compreensão da informação? 

 
S5: Eu acho que sim, é um espaço que o surdo já queria a muito tempo, que ampliasse o 
tamanho do espaço onde a Libras é colocada e em alguns casos quem sabe fazer o inverso, 
quem tá falando em língua oral ali embaixo, pequeno, e a pessoa que tá falando em LS num 
plano maior. Não só com pessoas que estão traduzindo, mas também em ambientes e 
filmagens que mostrem eles conversando em LS que é a Língua do surdo. 

 
RM: E o fato de ser em Libras facilita o acesso à informação e ajuda a ampliar o seu 
repertório, você especificamente como telespectadora? 

 
S5: Às vezes quando eu abro a TV INES e vejo LS eu acho muito interessante a forma como a 
informação é colocada. Tem coisas que eu não sabia e eu falo “poxa que legal!”. Ajuda muito 
a propiciar conhecimento a todo mundo e eu acho que isso é positivo para o surdo. A TV 
INES de alguma forma é positiva, quando ela mostra entrevistas, quando difunde informações 
diversas, às vezes como piadas, coisas legais, principalmente quando os programas não são 
muito longos. E tem também uma coisa de qualidade de imagem, tem algumas imagens que 
ficam um pouco estranhas, de luz, mas dá pra ver, é legal. Por que os surdos veem muitas 
coisas, às vezes na hora de os ouvintes falar diz que tá bom desse jeito, mas o surdo sempre 
vai ver um negocinho a mais por que é visto de outro jeito.  
 
RM:  Certo. Mas é mais fácil a informação transmitida no formato da TV INES, com surdo 
em primeiro plano ou no caso como você disse no início que tem facilidade de fazer leitura 
labial e já estava acostumada, se também pela TV aberta você compreende a informação? O 
que é mais fácil? 
 
S5: Quando eu comparo com a TV aberta eu digo assim, como eu disse eu diminui meu 
tempo que assistia TV INES que eu dedicava por questões da vida mesmo corriqueira e 
também pelo conteúdo da TV aberta que às vezes me interessa e tem legenda e também um 
pouco mesmice o conteúdo lá da TV INES. Então na verdade, quando eu penso na questão 
informação às vezes depende do assunto. Por exemplo ano passado teve Olimpíada e antes 
teve a Copa então acho que eu como os outros surdos fomos ver muito a TV INES por que 
tinha entrevistas com jogador de futebol, tinham coisas do próprio surdo interagindo, isso foi 
muito positivo e acabou que a TV INES tomou o lugar da TV aberta, mas depende do 
assunto. A TV INES é obviamente melhor, quando ela apresenta as coisas em LS.  

 
RM: E os temas, os assuntos que a TV INES apresenta nos programas que você assiste 
ajudam  você a ter um pensamento reflexivo, um pensamento crítico, a formar uma opinião, a 
entender melhor, mais profundamente os assuntos? 

 
S5: Sim, acho que sim. No caso por exemplo do programa da Clarisse, tem outros programas 
né, alguns programas que eu vou assistindo eu acho que eles são bem interessantes. Nunca 
teve assim de eu assistir e não entender o que estava sendo dito. Eu acho que eles fazem uma 
boa seleção, são só os assuntos bem importantes. Eu percebo agora que aumentou a 
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programação, eu nunca vi os outros (programas). Antes era bem reduzido, então eu acho que é 
isso, eles estão botando mais conteúdo e isso de alguma forma é legal e ajuda. Também é bom 
para as crianças surdas terem um lugar para acessar, para receber a informação, às vezes a 
própria criança surda foi lá e fez uma entrevista depois ela se vê lá mostra para os colegas, eu 
acho que a TV INES tem que continuar. Só acho que a minha única observação é que ela 
precisa estar mais articulada com as atividades do INES. 
 
RM: E quanto essas informações que são transmitidas pela TV INES, ajudam a compreender 
melhor a realidade? Em termos de reflexão, de criticidade, de pensamento crítico. 

 
S5: Não sei, nunca aconteceu comigo. Parece que assim, tem novidades na TV INES sim, mas 
é engraçado quando eu penso nas novidades que a TV INES, tem normalmente eu vou chegar 
a essa novidade pelo Facebook né? Quando as pessoas colocam o link no Facebook, muitos 
surdos colocam né, eu vou lá e acesso a TV INES, agora ir direto, não. Por exemplo, agora 
falaram um pouco da história, alguma coisa relacionada a saúde e esmalte, a saúde das unhas, 
e umas coisas assim. Aí colocaram no grupo aí eu fui lá assistir ao programa. Eu acho que os 
surdos veem mais quando acontece dessa forma, aparece no Facebook e a pessoa chega a 
entrar no link e aí chega a ter acesso mais a novidades. 
 

RM: Então, vou aproveitar o exemplo que você deu do esmalte e aí a pergunta é, quando você 
tem a informação que o esmalte faz mal, se isso faz você pensar no porque, se isso faz mal, 
porque a indústria continua fabricando, qual o interesse que tem, se isso provoca esse 
pensamento crítico, reflexivo? 

 
S5: Sim, sim, sim, isso acontece. Ajuda muito. Quando a gente vê a gente fala assim: “Nossa! 
Eu não sabia que isso acontecia.” Sei lá, se deixar muito tempo, se tá sempre pintando a unha 
isso é ter cuidado com a saúde, isso eu achei muito legal saber dessas coisas. Sei lá eu acho 
que os surdos desenvolvem muito ao saber dessas coisas, e também se assustam. Aí alguém, 
por exemplo eu não tinha visto, aí alguém disse: “Você viu o lance do esmalte?”  “Ah, eu não 
vi”. E de repente, tinha já assim algum tempo quando eu vi no Facebook de repente apareceu,  
aí eu disse: “Ah, legal.” 

 
RM: Então também tem muitas informações que são passadas de surdo pra surdo, pelos 
colegas, pelos familiares? 

 
S5: Sim, sim (com ênfase). 

 
RM: Agora a gente já está terminando, você lembra de alguma mudança que a TV INES 
provocou na sua vida, no sentido da sua participação na sociedade a partir do momento que 
você teve mais informação? 

 
S5: Acho que sim, por que antes quando não tinha a TV INES, não tinha nenhum tipo de 
programação desse tipo, parece que a vida estava no mesmo lugar, a gente tinha os mesmos 
acessos, as mesmas coisas. Acho que a partir da criação da TV INES criou um foco de 
discussão. Acho  que é muito semelhante à coisa do Facebook. Antes do Facebook a gente 
estava restringido de alguma forma e aí o Facebook nasce e cria também um outro lugar, um 
ponto de ebulição de temas, coisas pra gente pensar. E aí é que você tem, eu vejo hoje surdos 
de 9, 10 anos que sabem por causa de coisas no Facebook, na TV INES. Às vezes eu vejo 
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uma mais esperta que fala assim pra mim: “Ah, você viu aquilo ali que aconteceu? Você viu a 
piada? Ah, tem um surdo lá que é famoso, que tá na televisão, foi meu professor.” Aí ficam 
pontos de discussão, ficam espaços, as crianças perguntam às vezes, eles sabem e é legal ver 
crianças surdas desde pequenininhas, às vezes em casa no celular já com aplicativo, às vezes a 
Internet tá meio ruim, meio fraca, mas eles tentam né? E aí eles tentam, eu acho, o 
computador, mas aí eles ficam informados.  

 

RM: Agora o espaço está aberto para o que você quiser falar sobre a TV INES, suas críticas 
suas sugestões, contribuições, o que você quiser comentar se você tiver algo para 
complementar. 

 
S5: Primeiro eu acho que tem que ser parabenizado a TV INES por que eu acho que eles estão 
a alguns anos trabalhando, por mais que seja pouco, três anos não é isso mais ou menos? Três, 
quatro anos, eu acho que ele é novo ainda está crescendo, e a gente tem que pensar que vai 
melhorar sim, mas eu penso também que é bom a gente, eles serem reflexivos enquanto as 
notícias estão sendo colocadas, por que tem que melhorar, mas melhorar o quê? Eu acho que 
quanto mais eles se articularem com o INES pra pensar essas questões, por exemplo o 
programa Aula de Libras é legal, isso é uma coisa que tende a melhorar, uma coisa essa 
questão do problema que nós levantamos que é sobre as variações de termos regionais, eu 
acho que uma escolha interessante seja focar no Rio de Janeiro. Eu acho que quando os outros 
estados olham eles não vão ficar perdidos por que o Rio não é outro país, eles conhecem 
alguns sinais, conseguem entender pelo contexto, digamos, por exemplo, a UFSC 
[Universidade Federal de Santa Catarina] quando ela começou a fazer a prova em Libras, 
quando ela começou a fazer a aula em vídeoaula, quando começou a fazer o Pró-Libras eles 
não tentaram fazer uma busca nos sites do País, eles usaram os sinais de Santa Catarina e as 
pessoas se esforçaram para entender e ampliou o vocabulário dos outros lugares também. 
Programas como Café com Pimenta e outros programas como o SuperAção eu acho que eles 
são programas que estão informando e contribuindo muito com o espaço que eles constroem, 
mas eu acho que ainda está muito longo para o tipo de informação que as pessoas estão 
acostumadas a receber hoje, então eu acho que esses programas estão um pouco, acho que é 
legal a informação, muito interessante, não tá nem repetitivo, tem sempre uma novidade, mas 
acho que se fossem menores os trechinhos de informação, pudesse pegar mais as pessoas para 
assistir. Então eu acho que eles tinha que visitar o INES, conhecer mais os alunos do INES, 
ver quem são as crianças, visitar o ambiente escolar, como que está a vida do professor surdo 
aqui dentro, eles fizeram isso em alguns momentos. Sempre que eles aparecem aqui eu acho 
que é bonito, acho que é interessante. Não só eu, mas outras pessoas ficam ansiosas pra ver 
quando vai aparecer na TV INES. Ontem ou anteontem eu acho que eles gravaram algumas 
coisas aqui e a gente estava ansioso pra saber como vai ficar lá. Eu torço pra que o projeto 
deles dê certo e melhore conforme eles se articulem com o INES. 
 

RM: Muito obrigada, você fala muito bem. 

 
S5: De nada. 
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12- Transcrição entrevista S2 – Pós-graduação Stricto Sensu 
Duração: 19’13” 
 
RM: Boa tarde, como eu já me apresentei, meu nome é Rita e eu estou fazendo uma pesquisa 
sobre a TV INES, para verificar, investigar, qual a relevância da TV INES para o acesso à 
informação pelo surdo e o processo de conscientização, desenvolvimento do pensamento 
reflexivo, da criticidade e em que a TV INES pode contribuir. Nessa pesquisa será mantido o 
anonimato, então pode ficar tranquila que as suas respostas não serão divulgadas ou tornadas 
públicas. Então, você pode emitir a sua opinião e ficar à vontade para falar o que você achar 
por bem, ok? 
Então a primeira coisa que eu preciso saber é qual o meio de comunicação que você usa para 
se informar? 
 
S2: Internet. Eu entro nos sites. Eu acho que os sites são os que eu mais faço visualização de 
materiais. A TV INES eu acompanho os conteúdos que estão de alguma forma ligados a 
minha área acadêmica. Às vezes uma coisa ou outra que me dá mais interesse eu vejo. Agora, 
cotidianamente eu acesso a informação por meio de sites, como o site do Globo, algumas 
coisas ligadas a  jornalismo. 

 

RM: Você está falando que utiliza mais a Internet para se informar, por que você tem certa 
facilidade na leitura do Português escrito, é isso? 

 
S2: Humhum. (sinal afirmativo com a cabeça) 

 
RM: No caso da televisão com legenda, você tem alguma dificuldade ou não, a legenda 
também é fácil pra você acessar? 

 
S2: Também é bom. 

 
RM: E dos programas da TV INES, qual é o gênero que você mais assiste? Esporte, meio 
ambiente, saúde, jornal, humor, que tipo de programa você mais assiste? 

 
S2: Eu assisto mais o Gera Mundos especificamente, Primeira Mão (jornal), Manuário por 
que está dentro do meu contexto de pesquisa, eu também participo da pesquisa então eu vou 
dar uma olhada sempre pra ver como está indo lá o programa e Aulas de Libras, que eu 
também tô muito focada pra poder dar pros alunos como dicas de conteúdo “Olha lá, isso aqui 
é um pouco do termo que está lá, lá você consegue pegar o vocabulário”. Às vezes também 
quando eu dava aula para a CRH (?), curso de Libras para ouvintes, eu pedia aos alunos para 
fazerem buscas na programação da Aula de Libras, eu pedia a eles pra fazerem isso. Não 
necessariamente no meio da aula, às vezes, caso eles queiram aproveitar e aprofundar o 
conteúdo e complementar. 

 
RM: O fato de a TV INES ter um apresentador surdo apresentando os programas em Língua 
de Sinais é um facilitador para a pessoa surda? 

 
S2: Uma pessoa surda apresentando? 

 
RM: Sim, e em LS. 
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S2: Sim. 
 
RM: Por quê? 
S2: Por que eu acho que o surdo tem uma certa autovisão sobre o que seria uma propriedade 
do ser surdo que ele consegue transmitir a informação diferente do intérprete ouvinte, eu não 
tenho nada contra o intérprete ouvinte não, mas eu penso que existe um jeito de criar contexto 
de que é próprio de quem está imerso na cultura surda e tem alguns intérpretes que não 
conseguem fazer isso né, por exemplo, às vezes um surdo explicando uma metáfora, 
dificilmente eu vou saber de dar um exemplo de um intérprete que vai saber explicar isso 
bem, essas especificidades que a pessoa surda coloca ali são especificidades não só da pessoa, 
mas da cultura. É diferente. 

 
RM: Você me disse que não tem dificuldade de assistir um programa legendado na televisão, 
ou, acredito eu, com o intérprete na janelinha, também é fácil pra você? 

 
S2: Eu vou mais, acabo indo mais na legenda, por costume. Eu sou de uma geração que não 
tinha janelinha com intérprete. 

 
RM: Ah, entendi. Você estava tão acostumada com a legenda que mesmo tendo intérprete na 
janelinha você lê a legenda, é mais fácil. 

 
S2: Se tiver sem  legenda eu vou para o intérprete, mas se tiver a legenda eu fico quicando de 
um lado pro outro, comparo um pouquinho e faço esse pingue-pongue, mas eu percebo que às 
vezes o intérprete omite ou às vezes a legenda tem falta de contexto. Eu gosto de fazer essa 
comparação, também é um pouco de estudo de tradução, que eu gosto. 

 
RM: Então no caso de uma TV específica, com uma pessoa surda fazendo a apresentação, isso 
pode facilitar o acesso do surdo já que é a Língua dele? 
 
S2: Sim. 
 
RM: Você falou também que a TV INES amplia o vocabulário, você viu algum sinal que 
possa dizer que era um sinal novo, sinal diferente? 

 
S2: Sim, já teve. 

 
RM: Na sua opinião, o fato de ter uma televisão em Libras, isso fortalece a LS, faz com que 
essa Língua corra menos risco de se descaracterizar com sinais novos ou provisórios? O fato 
de a TV INES estar em Libras também né por que tem a janelinha com intérprete e com 
legenda, mas o fato de o carro-chefe ser a Libras ajuda a fortalecer a Língua e ampliar o 
vocabulário? 
 
S2: É uma pergunta difícil (risos), Deixa eu pensar. Pode perguntar de novo? 

 
RM: Vamos por parte (risos) 

 
S2: Eu fui tentando entender por partes (risos) 
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RM: A TV INES sendo em Libras ajuda a ampliar o vocabulário da pessoa surda? 

 
S2: Também pode. 

 
RM: Essa mesma TV em Libras ela fortalece a Língua evitando que essa Língua se 
descaracterize com sinais provisórios? 

S2: Eu acho que não, por que tem a questão do regionalismo com as variações linguísticas, 
pode acontecer que ela mostra um pouco os sinais do Rio para um outro estado, mas eu acho 
que tem que aceitar a especificidade do vocabulário que já tá cristalizado em cada região. Um 
exemplo é quando a Clarissa, apresentadora, ela pegou sinais que o Rio não tinha, então são 
sinais que ela usou de outros estados, eu acho legal quando ela faz isso, ela faz uma espécie 
de empréstimo linguístico regional, por que de alguma forma o vocabulário do Rio a gente 
opta por soletrar e às vezes não tem,  por que ele exige a apresentação do programa é melhor 
usar um termo já introduzido, que não seja emprestado. Por exemplo, na época das 
Olimpíadas tinham alguns sinais de modalidades esportivas que a gente acabava não 
conhecendo então houve empréstimo de LS de outros países. É interessante, você  acaba 
conhecendo e quanto mais conhecimento se tem, melhor.  
 
RM: E como a TV INES, as informações que a TV INES transmite contribui ou podem 
contribuir para a compreensão da realidade pelos surdos? 
 
S2: Depende do tipo de “input” que o surdo tem, por que às vezes o surdo pode olhar aquele 
conteúdo e não necessariamente fazer conexão com a vida social dele, não dá pra gente 
analisar (…) 
 

RM: Mas a TV INES seria um canal que facilitaria mais do que, por exemplo, uma televisão 
aberta sem legenda sem intérprete? 

 
S2: Sim. 
 
Intérprete. Você pode refazer aquela pergunta que você tem escrita, por que eu interpretei e 
não sei se fui claro. A pergunta que você fez antes. 
 
RM: Tá. Como as informações transmitidas pela TV INES podem contribuir para a 
compreensão da realidade pelos surdos? 

 
S2: Sim, ajuda, por que no caso o programa Primeira Mão, não sei qual é o sinal que eles 
usam, ele de alguma forma faz um super resumo dos acontecimentos da semana, então por 
exemplo, quinta às 7h da noite, então eles mostram o que aconteceu até a quinta anterior, 
falam um pouco domingo, eu acho isso bom por que às vezes o surdo olha ali, fica prestando 
atenção. Mas hoje eu acho que com a Internet a coisa é muito rápida, muito veloz, o próprio 
surdo já viu uma coisa entendeu e já bota no Facebook, grava, então eu acredito que a TV 
INES, a programação, no caso específico o Primeira Mão, esse programa específico, ajuda 
sim. 
 

RM: Essas informações que a TV INES transmite já te ajudou ou ajuda a formar opinião a ter 
uma crítica sobre os assuntos que você assiste na TV INES? Aprofunda? 
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S2: Já e também alguns termos específicos que às vezes eu não concordo que a TV esteja 
sendo utilizada naquele contexto e como professora pesquisadora eu percebo se combina se 
não combina se foi uma boa construção de frase: “Poxa, esse tipo de coisa aqui eu nunca 
pensei”, ela é positiva, posso complementar na minha aula. Tem pontos positivos e negativos. 

 
RM: Eu sei, mas uma questão de opinião, de pensamento reflexivo, de criticidade. Se para 
você obter informações pela TV INES, as informações que a TV INES transmite te ajudam a 
ter esse tipo de pensamento mais reflexivo, mais crítico? 

 
S2: Não, geralmente eu já vi antes, quando eu vou ver na TV INES eu já vi antes. Não tenho 
como opinar. Eu já vi muitas informações em outros lugares antes. Quando eu abro a TV 
INES, quando eu abro a Internet em si, sei lá, msn ou outras coisas assim, outros sites, eu já 
naveguei e já vi muita coisa, então de alguma forma a TV INES é um pouco atrasada né? 
Quando eu vejo lá já passou. Se eu não tivesse acesso a nenhuma dessas coisas, não tivesse 
lido ou tivesse dificuldade de ler eu acredito que ela me ajudaria nesse caso sim, mas no caso 
específico das redes sociais, hoje serve muito pra isso, pra transmitir informação com 
velocidade. Às vezes um surdo tem informação num lugar, ele grava um vídeo, coloca no 
Facebook, e até isso chegar na quinta-feira e ir pra pauta do Primeira Mão já é uma perda por 
que as coisas já aconteceram né? Sei lá, cada segundo uma novidade tá acontecendo no 
mundo. 
 

RM: Entendi. E agora pra finalizar, você percebe alguma mudança nas suas atitudes que 
foram influenciadas pela programação da TV INES? 

 
S2: Acho que não. Não sei, essa reflexão é muito profunda sobre si mesmo (sorriso). 

 
RM: O acesso a informação em Libras, que é o carro-chefe da TV INES, é um facilitador para 
o acesso à informação pelo surdo? 

 
S2:. Sim, por que eu acho que às vezes as famílias não tem essa linha de comunicação tão 
sensível com a criança. Eu lembro de uma época que eu fiz estágio aqui no INES, quando eu 
estudava na faculdade de Letras/Libras, eu e outras colegas surdas éramos estagiárias e aí na 
época eles pediram que a gente fizesse alguma coisa relacionada a documentação, aí eu 
preparei a documentação de aula, ah desculpe, uma aula falando sobre documentos, aí eu falei 
sobre identidade, sobre CPF, certidão de nascimento, aí a maioria dos surdos falou assim: “ah, 
eu queria saber, quando faz a votação que emite um boletozinho, um canhotozinho que é 
emitido, ah eu joguei fora”. Aí eu falei: “NÃO!!!, não é para jogar fora”.  E aí eles disseram: 
“Ah não era, eu pensei que podia.” Eu falei: “Não, você precisa guardar, por que no futuro se 
tiver alguma coisa de trabalho, alguma coisa, servidor público precisa comprovar, sei lá 
alguma coisa de empresa privada às vezes vai exigir que vocês tenham uma comprovação de 
que já votaram” e eles disseram: “poxa, ninguém me falou nada”. Então na verdade isso gera 
uma situação de EJA [Educação de Jovens e Adultos], eles já eram adultos. Então nós 
professoras estagiárias, a gente se olhou e disse: “poxa, a gente como surda adulta tem essa 
informação e eles não. Então ok, vamos partir disso para começar uma explicação sobre o 
porquê”, e aí não dá para culpar o surdo e dizer: ah ele tem culpa de não saber essas coisas, 
que ele é um adulto e é ignorante, não! Tem a ver com família que deixa ou as pessoas ao 
redor querem mais é que ele se vire. Às vezes o surdo entra no mercado de trabalho e não 
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sabe por que o CPF tá com problema. Aí você pergunta: “Você sabe por quê? Você chegou a 
ir lá, ver se tava sujo, pagou multa?” E eles respondem: “Ah não, tem uma multa na CeA”. Aí 
você fala: “ah tá, deve ser o cartão de crédito que você fez na CeA e às vezes você não pagou 
o cartão. Você sabe se você pagou o mesmo?” Aí ele falou assim: “Ah não”. Ou às vezes o 
cara usou além do limite e não sabe que tem uma coisa que é o cheque especial que dá uma 
espécie de acréscimo, uma espécie de empréstimo adiantado que o banco faz, então aí quando 
ele recebe o salário vê o saldo mais alto por causa do cheque especial e começa a usar, 
achando que pode usar e mal sabe o que significa. Então, na verdade são defasagem que 
precisam ser repensadas, então quando a família orienta esse pessoal, eles conseguem ficar 
mais informados, mas eu acredito que  10% das famílias são preocupadas, 90% não tá nem aí. 

 
RM: Agora eu vou aproveitar e aprofundar já que você tocou nesse assunto. Tirando essa 
questão da família que você tá colocando como..., a participação da família como sendo muito 
importante, eu te pergunto, resumindo se não é o acesso à informação, quer dizer seja pela 
família, seja pelo professor, seja por um colega, seja na escola, seja pela televisão, enfim, se 
ele tem essa informação ele começa a ter essa consciência dos direitos, dos deveres e por que 
as coisas acontecem. Você concorda comigo ou você tem alguma outra posição? 

 
S2: É isso, exatamente isso. 

 
RM: Então o acesso à informação é importante para o desenvolvimento dessa criticidade, de 
saber os seus direitos, os seus deveres, pra ter a sua cidadania mesmo desenvolvida, vivida? 

 
S2: Isso. 
 
RM: E o surdo tem essa dificuldade por que ele não tem tanto acesso à informação? 

 
S2: Parece que exite uma falta de  acesso à informação sim, por que não tem ninguém que 
repasse essa informação, e aí não é culpa do surdo, ele parece assim até, se você olhar ali 
dentro, se pudesse abrir a cabeça dele pra olhar não sabe que tipo de coisa você encontraria 
dentro da cabeça dele, como de qualquer ser humano, às vezes as pessoas acham que a 
prontidão de saber a informação não tem a ver com acesso né? Por exemplo a TV INES, eu 
acho que é uma informação bacana, tem um conteúdo legal, mas eu acho que às vezes o surdo 
quando, eles até recebem a informação, mas que tipo de outros conteúdos precisariam estar 
cruzados, ou que tipo de experiência de interação deveria ser colocada, por que se ele fala 
assim: “ah”, você tava falando sobre a provocar a reflexão, a criticidade, eu acredito que esse 
é um papel da escola e não necessariamente de uma TV, por que o professor dá uma 
informação, mas ele também gera uma provocação para a reflexão e a relação entre ele e o 
aluno, né? Aí ele fala assim: “O que você acha? Aconteceu isso assim assim” De repente 
mostra uma notícia e aí começa a vir as respostas dos alunos. Isso eu acho que é um exercício 
de reflexão. Família também. A gente sabe que muitas famílias não tem, mas acho que o 
professor poderia usar também como estratégia e complementar.  
 
RM: Está ótimo. Muito obrigada, eu só tenho que te agradecer, contribuiu muito, muito 
enriquecedor seu depoimento. 

 
S2: Desculpa, não dar muito para separar assim meu lugar como Priscila e como pesquisadora 
e crítica de algumas coisas. 
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RM: Não tem problema. Tá ótimo. Só pra finalizar agora, você gostaria de falar alguma coisa 
sobre a TV INES, alguma contribuição, alguma crítica ou sugestão? 

 
S2: Eu acho que não tenho nada pra falar. 

 
RM: Ok, obrigada. 
 
S2:. De nada. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


