
POSTER TEMPLATE BY:

www.PosterPresentations.c
om

Da janelinha para o janelão: relevância da 1ª WEBTV em  
Libras e Português (TV INES) para criticidade de surdos 

OBJETIVOS
A pesquisa vem sendo desenvolvida sob uma
abordagem qualitativa, a partir, principalmente, de uma
adaptação do conceito de “conscientização” em Freire
(1979).

Mais especificamente voltado para a surdez, nossas
reflexões encontrarão amparo em Skliar (1998, 2001) e
Quadros (1997, 2006), autores referência no assunto.

REFERÊNCIAS

STATUS DA PESQUISA

REFERENCIAL TEÓRICO

O campo de coleta de dados será no Instituto Nacional
de Educação de Surdos (INES), no qual serão aplicados
questionários e realizadas entrevistas em Libras com
aproximadamente 10 adultos discentes, professores e
pesquisadores surdos, de várias faixas etárias e classes
socioeconômicas. Também será realizada análise de
documentos da TV INES pertinentes à investigação.

A análise de dados será por catalogação das palavras e
expressões de acordo com a frequência, relevância e
unidades de significado, e a análise dos resultados
conforme o referencial teórico e atendimento às
questões de estudo e o objetivo, de acordo com Bardin
(1998), Moreira e Caleffe (2008).

A credibilidade dos dados será maximizada por meio do
processo de triangulação (ALVES-MAZZOTTI, 1998).

METODOLOGIA
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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 é o acesso à informação televisiva, uma vez que recursos
como as legendas e o trabalho de intérpretes não seriam suficientes para
transmitirem informação “qualificada”: a maioria dos surdos não domina o
Português e, ainda que os intérpretes utilizem a Língua Brasileira de Sinais
(Libras), há sempre uma tradução.

Diante da problemática, ganha relevância o primeiro canal de WEBTV no País
protagonizado por surdos, com programação 100% bilíngue – Português/Libras –
, além de locução e legendas descritivas.

INTRODUÇÃO

Investigar em que medida a TV INES, ao transmitir
informações em Libras pelos próprios surdos sobre
questões da realidade, direitos e deveres voltadas para
esse público, contribuiria para maior criticidade deles.

Questões de pesquisa:
a) Qual(is) diferença(s) os surdos identificam na
transmissão de informações em Libras por surdos (TV
INES) e por intérpretes?
b) Qual o significado, para o surdo, de assistir uma
programação na TV transmitida por outro surdo?
c) Como as informações transmitidas pela TV INES
contribuem para melhor compreensão da realidade pelos
surdos?
d) Qual(is) mudança(s) os surdos identificam em sua
atitude que tenha(m) sido influenciada(s) pela
programação da TV INES?

A pesquisa encontra-se na fase de início das
entrevistas, com auxílio de um intérprete, que estão
sendo gravadas em vídeo.

Posteriormente, será feita uma transcrição e análise de
conteúdo.
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