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Traduzir-se 

Uma parte de mim 
é todo mundo; 

outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo. 

 
Uma parte de mim 

é multidão; 
outra parte estranheza 

e solidão. 
 

Uma parte de mim 
pesa, pondera; 

outra parte 
delira. 

 
Uma parte de mim 

almoça e janta; 
outra parte 

se espanta. 
 

Uma parte de mim 
é permanente; 

outra parte 
se sabe de repente. 

 
Uma parte de mim 

é só vertigem; 
outra parte, 
linguagem. 

 
Traduzir uma parte 

na outra parte 
— que é uma questão 

de vida ou morte — 
será arte? 

 
Ferreira Gullar 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Esta pesquisa evidencia as contribuições das artes visuais e da arte contemporânea 

no processo de conhecimento do aluno surdo sobre si e como sujeito de experiência 

visual, baseados nos princípios da teoria histórico-cultural. Objetivou-se, 

primeiramente, mapear as produções científicas sobre o tema e o ensino de artes 

visuais para surdos junto aos bancos de pesquisas online Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações (BDTD) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO). Na 

sequência, priorizou-se conhecer a visão dos professores sobre a participação de 

crianças surdas e o que dizem sobre si, em propostas de artes visuais no cotidiano de 

sala bilíngue. Como forma de coleta de dados, além do mapeamento, que indicou 

cinco trabalhos acadêmicos sobre artes visuais e aluno surdo, realizaram-se 

entrevistas semiestruturadas com dois professores, sendo, uma delas, a professora 

bilíngue de uma turma formada por 11 crianças surdas e, o outro, o professor 

especialista em arte da escola. Os resultados da entrevista revelaram que, dos 11 

alunos surdos, 10 deles chegaram à escola de Ensino Fundamental I sem conhecer a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). Nas entrevistas, é evidenciado o uso de imagens 

nos planos de aulas, obras de arte e recursos tecnológicos como apoio para o ensino-

aprendizagem das crianças surdas, além das saídas pedagógicas, tendo como 

objetivo a ampliação do repertório dos alunos. Nos processos artísticos com as 

crianças, o professor de arte revela fundamentos da arte contemporânea, 

proporcionando uma abertura maior na construção de experiências estéticas, 

significativas e de maneira autoral. O trabalho coletivo é outro aspecto destacado na 

atuação do professor de arte e da professora bilíngue. Em geral, a pesquisa reflete 

sobre as diversas possibilidades no diálogo entre as artes visuais e a arte 

contemporânea como ferramenta de expressão e compreensão do mundo pelas 

crianças surdas. 

 

Palavras-chave: Artes Visuais. Arte Contemporânea. Arte-educação. Surdo. 

Educação Bilíngue. 

  



ABSTRACT 

 

This research highlights the contributions of visual arts and contemporary art in the 

process of knowledge of the deaf student about himself and as a subject of visual 

experience. The objective was, firstly, to map the scientific productions on the subject 

and the teaching of visual arts for the deaf with the online research banks Coordination 

for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), Digital Library of Theses 

and Dissertations (BDTD) and Library Scientific Electronics Online (SciELO). Next, it 

was prioritized knowing the teachers' view on the participation of deaf children and 

what they say about themselves, in visual arts proposals in the daily life of a bilingual 

classroom. As a form of data collection, in addition to mapping, which indicated five 

academic works on visual arts and deaf students, semi-structured interviews were 

carried out  with two teachers, one of them being the bilingual teacher of a class formed 

by 11 deaf children and the other, the school's specialist art teacher. The results of the 

interview revealed that, of the 11 deaf students, 10 of them arrived at Elementary 

School I without knowing Brazilian Sign Language (Libras). In the interviews, the use 

of images in the lesson plans, works of art and technological resources as support for 

the teaching-learning of deaf children is evidenced, in addition to pedagogical outlets, 

aiming to expand the students' repertoire. In artistic processes with children, the art 

teacher reveals the fundamentals of contemporary art, providing a greater opening in 

the construction of aesthetic, meaningful and authorial experiences. Collective work is 

another highlighted aspect in the performance of the art teacher and the bilingual 

teacher. In general, the research reflects on the various possibilities in the dialogue 

between visual arts and contemporary art as a tool for deaf children to express and 

understand the world. 

 

Keywords: Visual Arts. Contemporary Art. Art Education. Deaf. Bilingual Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com foco na arte contemporânea, valorizando as artes visuais como 

espaço de aprendizagem e sob a expectativa de fazeres inclusivos, esta 

pesquisa tem como central o sujeito surdo.  Nas práticas artísticas em espaços 

educativos com alunos surdos, espera-se não encontrar impedimentos 

linguísticos e que incentivem mediações na sua língua natural, a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), procurando compreendê-los na perspectiva cultural. 

A partir da concepção trazida por Sacks (2010), os surdos são entendidos 

como sujeitos culturais, como um povo com uma língua própria e com formas 

próprias de significar o mundo. Assim, esses sujeitos se percebem como tal a 

partir de experiências centradas na visualidade, de um letramento que na arte 

podemos chamar de visual. 

Em diálogo com Sacks (2010), Strobel (2008) e Raugust (2017) também 

enfatizam que os sujeitos surdos, em suas particularidades culturais, são 

entendidos como sujeitos visuais. 

Conforme Strobel (2008, p. 24), a “cultura surda é o jeito de o sujeito surdo 

entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, 

ajustando-o com suas percepções visuais, que contribuem para a definição das 

identidades surdas”. 

A arte, como uma das dimensões desse mundo cultural, permite aos 

sujeitos surdos que se descubram em suas produções e expressões, conforme 

destaca Raugust (2017, p. 213)  

 

É no contato com a arte, na sua descoberta e na sua produção 
e expressão, que o surdo vai tendo a possibilidade de construir-
se como um sujeito da experiência visual, um sujeito que 
percebe o que está à sua volta por meio da visão e que usa arte 
como forma de descrição de sua história, de suas vivências, de 
seus medos, expectativas, do seu eu.  

  

A obra “Deaf Picnic Circa”, criada em 1977, pelo artista surdo Ralph Miller, 

já retratava o movimento de os surdos trazerem a língua de sinais em suas 

criações. 
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Figura 1 – Deaf Picnic Circa1,1977, Ralph Miller. 

 

Fonte: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1598/2/libras.pdf 

 

Na imagem, é possível observar o destaque que o artista dá à comunidade 

surda e em sua comunicação por meio da língua de sinais. 

É por meio da arte que os artistas surdos se manifestam sobre questões 

que envolvam “o ser surdo, suas histórias, sua língua, as emoções do surdo”; 

histórias de luta “[...] e opressão que muitos surdos sofreram” e ainda sofrem 

através dos processos de normatização (RAUGUST, 2017, p. 214). Suas 

indagações estão presentes na vida diária dos surdos, sujeitos que “vivem no 

cotidiano as transformações que ocorrem nas relações entre tempo e espaço na 

contemporaneidade” (BRASIL, 1998, p. 64).  

A arte contemporânea passa a explorar uma sociedade plural, 

possibilitando uma experiência estética ancorada na produção e no pensamento 

(VAZ, 2015), tal como expresso nas criações de artistas surdos, como Bruno 

Vital, Odrus e Sun Kim, que têm parte de suas trajetórias retratadas nesta 

pesquisa. 

A arte, neste estudo, é compreendida em sua possibilidade educadora. 

Assim, apoiamo-nos em Barbosa (1989), que traz uma ideia de leitura da 

imagem para além da contemplação, de modo a compreender as relações e 

significados dentro das imagens e a compreensão de história da arte de forma 

não linear. Ou seja, a sua contextualização no tempo, explorando suas 

circunstâncias não isoladas de nosso cotidiano, de nossa história pessoal. Ainda 

                                            

1 A obra original Deaf Picnic Circa1,1977, Ralph Miller é colorida. 
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conforme a autora: “Apesar de ser um produto da fantasia e da imaginação, a 

arte não está separada da economia, política e dos padrões sociais que operam 

na sociedade” (BARBOSA, 1989, p. 178). 

A arte é igualmente significada como conhecimento, conforme apontam 

os PCNs de Arte, como tendo “em comum com outras áreas de conhecimento 

um caráter de busca de sentido, criação, inovação” (BRASIL, 1998, p. 30). Nessa 

direção, o documento explicita que a ciência e a arte apontam para a mesma 

necessidade, a de buscar por significações e sentidos dentro das relações 

sociais que se apresentam no mundo. Assim, a arte encontrará relações de 

caráter social, político, econômico e interpessoal por meio de manifestações 

simbólicas e culturais. Tais manifestações se constituem como “produtos que 

expressam as experiências e representações imaginárias das distintas culturas, 

que se renovam através dos tempos, construindo o percurso da história humana” 

(p.31).  

Nesse contexto, pode-se posicionar tanto o fazer poético quanto o 

científico como “vias peculiares de acesso ao conhecimento” (BRASIL, 1998, 

p.31), que passam a ajudar na compreensão da dinâmica do homem como ser 

social e criativo. Nesse percurso, o fazer arte é alvo de estudo por “cientistas, 

filósofos, artistas, antropólogos, educadores, psicólogos” (p. 31). 

Tendo tais compreensões sobre a relação do homem e seu fazer artístico, 

a escola pode contribuir para o estabelecimento dos “vínculos entre os 

conhecimentos escolares sobre a arte e os modos de produção e aplicação 

desses conhecimentos na sociedade” (p.31). Desta forma, a arte alimentada por 

processos criativos pode contribuir para a construção de novas hipóteses sobre 

conhecimentos, partindo de processos de ensino-aprendizagem mediados por 

professores (BRASIL, 1998).  

Tratando especificamente da arte-educação, de como favorecer fazeres 

artísticos no âmbito da escola, Duarte Jr (2000) enfatiza o aprender sensível, 

através dos sentidos, da emoção, da imaginação e da criação. 

 

[...] o indivíduo criativo não é aquele que simplesmente resolve 
uma questão, em geral proposta por outrem, mas sim aquele 
dotado da acuidade e da sensibilidade para descobrir um 
problema, uma inadequação, um mau funcionamento, uma 
possibilidade de melhora ali onde todos os outros não veem 
qualquer dificuldade (DUARTE JR., 2000, p. 191). 
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 Ana Mae Barbosa (1989) e Duarte Jr. (2000) trazem a ideia da arte-

educação como importante contribuição no desenvolvimento humano em todas 

as suas dimensões, o que permite o diálogo com Paulo Freire (2017). O 

pensador reafirma a importância da pesquisa, da criticidade, do diálogo de forma 

a contribuir na construção da identidade do aluno sem esquecer da importância 

do papel mediador do professor. “[...] Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, 

e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar” (FREIRE, 2017, pp. 25-26). 

No processo criativo de aprendizagem em arte, o professor tem um papel 

central como mediador no sentido de despertar no aluno o interesse, a interação 

e a motivação sem perder de vista a construção individual, as experiências, as 

aprendizagens, a relação com a natureza que o aluno traz consigo. De acordo 

com Chiovatto (2012, p. 3), 

 

[...] a ação do educador não se reduz à transmissão de 
informações e conhecimentos, mas é ativa na construção de 
tramas que articulam conteúdos, mundo, vida, experiências 
(suas e dos alunos) num todo significante: é neste sentido que o 
professor é mediador. Mediar é estar entre, no meio, o que 
poderia ser entendido como uma barreira, afastando polos, 
colocando-os em extremos opostos incomunicáveis, 
inconciliáveis.  

 

São possíveis conexões – como a diversidade encontrada na sala de aula 

nas diferenças culturais dos alunos – que trazem consigo um tipo de 

especificidade atribuída por sua capacidade em articular a arte a todas as 

questões humanas, desde o que consideramos ser real ou imaginário, mas com 

o objetivo de possibilitar a criação. 

A arte como expressão de uma sociedade plural, a ser conhecida, 

respeitada e valorizada, pode contribuir para o rompimento de relações que, 

tendam à normalização, para que se caminhe na perspectiva do que propõe o 

poeta, romancista e filósofo Edouard Glissant, contextualizado por Groke (2009), 

ao explorar o conceito de opacidade.  

De acordo com Glissant, em uma relação entre pessoas e suas ideias, 

busca-se uma compreensão dos fatos, pelo pensamento ocidental, por meio da 

transparência. Desta maneira, para compreender o outro e poder aceitá-lo, é 
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preciso adequá-lo e aí, então, fazer comparações (GROKE, 2009).  Assim, julga-

se “tudo o que não constitui a realidade do Eu pelos seus próprios valores” 

(GROKE, 2009, p. 121).   

Quando esse diálogo acontece por meio da opacidade, significa que há a 

aceitação da “impossibilidade de compreender totalmente o que nos é estranho 

ou estrangeiro” No momento em que isso não acontece, resulta-se “em redução 

e consequente violência”. Glissant, por meio de um outro conceito, o da relação2, 

coloca-se contrário à “assimilação do Outro, mas” a favor do “[...] diálogo, a 

textura resultante da convivência das opacidades, sem hierarquia” (p. 121). 

Assim, olhando para as relações em sala de aula e na escola, com os 

alunos surdos, diante da diversidade e das diferenças que se constituem, é 

preciso olhar em direção à opacidade em que os indivíduos, em seus diferentes 

modos de ser e nas relações, se constituem para que seja possível a 

transformação dessas pessoas e dos lugares de maneira positiva. 

Ao mesmo tempo em que observamos a prioridade da visualidade para 

os sujeitos surdos, notamos também que poucas pesquisas se debruçaram ao 

tema arte-educação e sujeito surdo. Reily (2010), em seu artigo, “O ensino de 

artes visuais na escola no contexto da inclusão”, faz um mapeamento no Portal 

de Periódicos da CAPES, de produções científicas no tema arte e inclusão. Os 

resultados revelam um total de 

 

[...] 32 pesquisas brasileiras que problematizam a área de ‘arte 
e deficiência’, sendo 21 dissertações de mestrado, dez teses de 
doutorado e uma pesquisa de livre docência (AMARAL, 1998). 
Estes estudos foram realizados por 26 pesquisadores, já que 
alguns autores produziram uma dissertação e, posteriormente, 
uma tese (REILY, 2010, p. 90).  

 

As dissertações e teses analisadas indicam que cinco pesquisadores que 

voltaram seu olhar para o tema são pessoas com deficiência. No que diz respeito 

a pesquisadores que abordam arte e surdez, o tema é destacado em Caldas 

                                            

2 O conceito de relação, de Edouard Glissant, exalta o relacionamento entre os diversos povos 
de maneira não hierárquica, sem objetivar a assimilação do outro que é diferente. Esse conceito 
é utilizado na 34ª Bienal de São Paulo “que afirma ser preciso abandonar as visões fechadas e 
monolíticas para abrir-se à multiplicidade de relações possíveis e em constante evolução” Fonte: 
http://bienal.org.br/post/6994 Acesso em: 28 maio 2021. 

http://bienal.org.br/post/6994
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(2006) e Godoy (1998). Caldas traz um olhar sob a perspectiva do próprio surdo, 

porque a autora é surda, o que lhe permite mostrar, através de suas vivências 

pessoais e profissionais, os desafios enfrentados nos campos do conhecimento, 

cultura e arte. Já Godoy faz a discussão sobre a atuação do professor de arte 

em escolas especiais para alunos surdos. 

 Complementarmente ao levantamento de Reily (2010), nesta pesquisa, 

foi realizado uma busca nas bases de dados da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD), utilizando-se as palavras-chave: artes visuais e surdez, 

artes visuais e surdo, artes visuais e o sujeito surdo e, ainda, arte contemporânea 

e surdez, arte contemporânea e surdo, arte contemporânea e sujeito surdo e arte 

e surdo. Nesse total de pesquisas levantadas, apenas quatro dissertações 

apresentaram relação direta com o tema desta pesquisa, sendo uma encontrada 

tanto no uso das palavras-chave: arte contemporânea e surdez como das 

palavras-chave: arte contemporânea e surdo, intitulada “Ver-se e narrar-se: os 

processos de subjetivação de três artistas surdos”, de Mayara Bataglin Raugust 

(2014). As outras três publicações são resultantes do uso das palavras-chave: 

artes visuais e o surdo, que são: “Educação e diferença: uma experiência 

docente em artes visuais na comunidade surda”, de Sara Beatriz Eckert Huppes 

(2018); “Os processos perceptivos do aluno surdo: universo da arte”, de Caroline 

Zimmermann Belaunde (2017) e “Aula de arte com surdos: criando uma prática 

de ensino”, de Andreza Nunes Real da Cruz (2016).  

Acerca dos resultados provenientes da revisão bibliográfica sobre o tema, 

observa-se a escassez de estudos voltados para compreender o ensino de arte 

e a arte na perspectiva de sujeitos surdos. De modo a contribuir com a 

diminuição dessa lacuna, esta pesquisa tem como objetivos: 

1 Identificar e analisar o que produções científicas revelam sobre o ensino 

de artes visuais para alunos surdos; e  

2 Conhecer e analisar propostas de ensino de artes visuais no cotidiano de 

uma turma bilíngue formada por alunos surdos a partir da visão de seus 

professores.  

Após esta introdução, a primeira seção apresenta os esclarecimentos 

teóricos relacionados ao bilinguismo, tendo como referências basilares: Flory e 

Souza (2009), Quadros (2004, 2006, 2015, 2017), Andreis-Witkoski (2009, 2013, 

2014, 2015, 2017), Skliar (1998, 2006, 2015, 2016), Sacks (2010), Strobel 
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(2008), Reily (2003, 2010, 2012, 2017) e Raugust (2014, 2017). Em seus 

estudos, esses pesquisadores tratam sobre o conceito de educação bilíngue, 

dando ênfase ao bilinguismo de sujeitos surdos, que são indivíduos 

culturalmente distintos dos ouvintes por partilharem da cultura surda. Por fim, 

discorre-se sobre desafios inerentes ao bilinguismo e educação bilíngue de 

pessoas surdas no Brasil, além de destacar as contribuições das artes visuais 

na educação de alunos surdos. 

A Seção II está ancorada nas discussões trazidas por Canton (2001, 

2002), Cocchiaralle (2006, 2007), Pessoa (2001), Albuquerque (2004) e Heinich 

(2014), os quais discorrem primeiramente sobre situar a arte contemporânea em 

um breve contexto histórico na passagem da era moderna para a pós-moderna, 

enfatizando-se no conceito da arte contemporânea a sua conexão com a vida 

cotidiana. Articuladamente a essa discussão são apresentadas as criações 

artísticas de três artistas surdos. Na sequência, o conceito de artes visuais é 

desenvolvido no diálogo com a arte contemporânea, partindo de Barbosa (2014), 

Araujo (2010, 2015, 2017) e Fusari e Ferraz (2001), como uma importante 

possibilidade de maior atuação da escola na chave arte e educação. 

Contextualiza-se os conceitos de imaginação e criação, apoiados no referencial 

teórico de Vigotski (2009, 2013, 2014, 2015, 2017), relacionando-os a propostas 

artísticas criadas e imaginadas por crianças para seu conhecimento e 

desenvolvimento.  

Na Seção III, descreve-se o processo metodológico deste estudo. A 

metodologia empregada é de natureza quantitativa-qualitativa, revelando um 

diálogo entre ambas as abordagens (GAMBOA, 2013). Para a coleta de dados 

sobre a escola, fizemos uso de pesquisa documental e, para a entrevista dos 

professores, os sujeitos participantes, buscou-se apoio em Triviños (1987) no 

que concerne à formulação de entrevistas semiestruturadas.  

Por fim, a Seção IV apresenta a análise dos dados coletados 

primeiramente em três bancos de pesquisas online: a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD) e a Biblioteca Eletrônica Científica Online 

(SciELO). Em seguida, são analisadas as entrevistas feitas com dois professores 

que lecionam para uma turma de fundamental I, em sala bilíngue para surdos. O 
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estudo é finalizado com as considerações finais relacionando os dados coletados 

com os referenciais teóricos consultados.  

A pesquisa, seguindo o delineamento descritivo, buscou trabalhar em 

conformidade com o mapeamento de artigos, dissertações e teses dentro da 

temática proposta e com a coleta de entrevistas com dois professores, sendo um 

especialista de arte e a professora regente de uma sala bilíngue formada por 

crianças surdas. 
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Figura 2 - Pintura em aquarela árvore representando os principais autores da Seção I. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora Monica Garcia Patricio. 
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 SEÇÃO I - BILINGUISMO DE PESSOAS SURDAS NO BRASIL E SEUS 

DESAFIOS 

 

O mundo contemporâneo tem como característica a difusão, a 

internacionalização e a revolução nas comunicações de forma geral. Dessa 

maneira, a universalização traz a oportunidade de movimentar vários setores da 

sociedade, incluindo a busca por uma segunda língua, de modo a oportunizar 

tanto os estudos como o trabalho, dentro e fora dos países de origem.  

Essa procura por uma segunda língua acaba sendo influenciada por 

políticas linguísticas que não reconhecem a realidade plurilíngue de países como 

o Brasil. Assim, passa a ser visto como uma sociedade monolíngue em meio a 

uma diversidade de línguas nativas, de imigrantes e de sinais, o que é 

evidenciado por Quadros (2015, p. 187): 

 

Pensa-se que no Brasil todo falante adquire a Língua 
Portuguesa como primeira língua (L1). Ignora-se, portanto, que 
temos falantes de famílias imigrantes (japoneses, alemães, 
italianos, espanhóis etc.), que temos as várias comunidades 
indígenas que falam várias línguas nativas (mais de 170 línguas 
indígenas de famílias totalmente diferentes) e, também, 
‘falantes’, digo, ‘sinalizantes’ da língua de sinais brasileira (os 
surdos e familiares de surdos brasileiros). Todas estas línguas 
faladas no Brasil também são línguas brasileiras, caracterizando 
o país que o Brasil realmente é, um país multilíngue.  

 

Flory e Souza (2009), Quadros (2015) e Silva (2015) contextualizam que 

o não reconhecimento do Brasil como país multilíngue evidencia políticas 

linguísticas que beneficiam uma determinada língua sobre a outra, fortalecendo 

o mito do português como língua única no Brasil e, desta forma, mantendo todo 

o processo de ocultamento que as línguas consideradas não oficiais sofrem no 

país. Nesse sentido, o que deveria ser estimulado para se conhecer inúmeras 

formas de organização de mundo pelas diferentes línguas, e em variados 

contextos, é conduzido pelo prisma de status social, em que são favorecidas 

políticas linguísticas de subtração, desconsiderando a potencialidade das 

diferenças. 

Em meio à existência de várias línguas é que se faz necessário 

conceitualizar a palavra bilinguismo e os diversos fatores a serem considerados 

em sua definição. Em um primeiro instante, a definição nos parece tarefa 
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simples, pois faz pensar imediatamente em um sujeito que domina mais de uma 

língua. No entanto, ao se aprofundar um pouco na questão, descobre-se o 

quanto é complexo chegar a uma definição do termo. Considerando a 

centralidade dada nesta pesquisa ao sujeito surdo, é fundamental buscar autores 

que também conceitualizam o bilinguismo de surdos e suas implicações entre 

línguas de modalidades diferentes: Libras e a língua portuguesa.  

Diante dessa multiplicidade, as obras de Quadros (2015), Flory e Souza 

(2009), Marcelino (2009) e Andreis-Witkoski (2009) trouxeram esclarecimentos 

sobre as definições e questões envolvidas no domínio de uma segunda língua.  

O primeiro ponto a ser discutido está relacionado ao conceito de 

bilinguismo, assim como à inexistência de um entendimento singular sobre o 

assunto. Desta forma, é necessário discorrer sobre o que é central neste 

trabalho, bem como o reconhecimento e o respeito ao modo linguístico e cultural 

do sujeito bilíngue que precisa ser observado a partir de sua L13.  

O conceito de bilinguismo, contextualizado por Flory e Souza (2009), 

pressupõe que pensemos em inúmeras questões como os campos político, 

social, cultural, econômico, individual, aceitando e valorizando línguas e culturas, 

além da “exposição e experiência” com a língua, entre outros aspectos. De 

acordo com as autoras, “definições segundo critérios específicos, combináveis 

entre si” (p. 23), consideram especificamente os aspectos social, linguístico, 

desenvolvimental, cognitivo-linguística e cultural. 

Mediante o não reconhecimento do Brasil como um país multilíngue e as 

evidências de políticas públicas e linguísticas – através de práticas que 

fortalecem, até hoje, o mito do português como língua única no Brasil –, antes 

de tudo, faz-se necessária uma discussão sobre o bilinguismo subtrativo. 

O bilinguismo subtrativo é determinado pelo não uso da primeira língua 

ao adquirir-se uma segunda. Já no modelo aditivo, a primeira língua é garantida 

sem perdas diante da construção da segunda língua. A diferenciação do 

bilinguismo subtrativo em relação ao aditivo, segundo Quadros (2015), acontece 

                                            

3 O termo L1, nesta pesquisa, será utilizado para referir-se à primeira língua do sujeito bilíngue, 
também chamada de língua natural (aprendida espontaneamente com pares linguísticos). A L1 
das pessoas surdas brasileiras é a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sendo esta de 
modalidade visuoespacial. 
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ao se considerar o critério de manutenção da língua materna diante do 

aprendizado da segunda língua.  

No tocante à educação do aluno surdo, é frequente que se evidencie o 

bilinguismo subtrativo. Tal acontecimento está ligado a “políticas públicas de 

educação pautadas na ‘assimilação’ não só linguística, mas cultural também” 

(QUADROS, 2015, p. 188).  

Os surdos e as línguas de sinais foram marcados por uma construção 

histórica estigmatizante, evidenciada pelo preconceito e discriminação de uma 

sociedade ouvintista4, que exclui e normatiza as diferenças (ANDREIS-

WITKOSKI, 2009). Apesar de diversas pesquisas considerarem “que as línguas 

de sinais cumprem com todas as funções descritas para as línguas naturais” 

(SKLIAR, 2016, p. 24), ainda hoje, a língua de sinais não ocupa esse status 

linguístico em nossa sociedade. 

A ideia de surdez, mesmo hoje, é pautada por uma concepção de “práticas 

clínicas hegemônicas” (SKLIAR, 2015, p. 7) que atestam a incapacidade e a 

deficiência sob a ótica patológica. Desta forma, investe-se na correção “do 

sujeito surdo, via recursos tecnológicos, e mais a indicação da terapia da fala 

para ensinar a criança a articular palavras da língua oral do país, em detrimento 

do uso da Língua de Sinais” (ANDREIS-WITKOSKI, 2015, p.  79).  

Tais concepções são construídas historicamente para a sustentação de 

uma manutenção de uma política subtrativa, que ganha forças nessa “lógica 

ouvintista e normalizadora, ancorada no argumento de que se o surdo aprender 

a falar português estará incluído na sociedade, visto que esta é a língua 

majoritária (no caso do Brasil)” (ANDREIS-WITKOSKI, 2015, p. 79). Essa 

construção, em relação ao sujeito surdo e à surdez, impacta diretamente no 

ensino bilíngue de crianças surdas e será aprofundado mais adiante no texto.   

É comum, ainda, o uso do modelo subtrativo como meio para uma defesa 

da normatização dos sujeitos surdos, quando a principal cobrança acontece em 

relação ao domínio da língua portuguesa falada. Realidade essa, construída 

historicamente, segundo a qual a língua portuguesa teria de ser a única língua 

                                            

4 Ouvintismo, segundo Skliar (2016, p. 15), “é um conjunto de representações dos ouvintes, a 
partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte”. 
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aprendida no Brasil. “Essa realidade implica processos de delimitação de 

fronteiras e de poderes” (QUADROS, 2015, p. 192). A língua de sinais passa a 

ser uma ferramenta para que se possa aprender a língua oficial, que é a 

detentora de um status reconhecido política e socialmente, com o intuito de que 

depois deixe se ser empregada.  

Tal ideia tem como objetivo enquadrar os surdos na sociedade ouvinte, 

contribuindo com a construção de uma imagem que descaracteriza as línguas 

de sinais como línguas. A língua portuguesa é colocada a esses de forma 

impositiva. As políticas públicas abusivas determinam o aprender português de 

maneira subtrativa, passando a ser uma ameaça aos sujeitos surdos. Conforme 

Quadros (2015, pp. 192-193): 

 

Diante de uma política de subtração linguística aplicada aos 
surdos em que o português deveria ser a única língua a ser 
adquirida, os surdos negam esta língua por ter representado por 
muitos anos uma ameaça ao uso da língua de sinais. [...] Os 
surdos têm razão em assumir uma postura defensiva diante do 
português, uma vez que esta língua foi tida (ainda é tida) como 
a língua melhor, a língua oficial, a língua superior em oposição à 
língua de sinais brasileira representada como uma opção, como 
um instrumento utilizado apenas caso o aluno surdo não tenha 
conseguido acessar a língua (entende-se língua aqui, como a 
língua portuguesa e, portanto, os sinais como não-língua).  

 

Diferentemente de outros tipos de bilinguismo, aquele centrado nos 

sujeitos surdos não tem como principal critério a territorialidade e não se 

manifesta como resultado de migrações por meio da família e/ou por livre 

escolha. Na maioria dos casos, os surdos nascem em famílias de ouvintes que 

não utilizam a língua de sinais, o que a torna restrita ao seu grupo e profissionais 

que atuam conjuntamente. O acesso desses sujeitos a duas línguas se dá de 

forma complexa, considerando que a modalidade de sua língua é visuoespacial5, 

em oposição à oral-auditiva, dos ouvintes, e, por isso, será dominada em duas 

habilidades: ler e escrever.  

                                            

5 Para a definição da Libras que, na comparação com a Língua Portuguesa, se caracteriza por 
suas diferentes modalidades de recepção e expressão, há o uso da expressão visuoespacial. 
Para Quadros (20015), a Libras é uma língua compreendida pela visão e expressa pela 
movimentação do corpo no espaço, marcando sua distinção em relação às línguas orais que são 
oral-auditivas.  
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Tais questões relacionadas à valoração das línguas contempladas no 

bilinguismo para pessoas surdas remetem à primeira dimensão – a social –, 

trazida por Flory e Souza (2009).  

Para as autoras, a dimensão social envolve os status das línguas em 

questão, o que nos permite considerar as categorias: a) bilinguismo de elite, que 

se caracteriza por sujeitos que falam uma determinada língua considerada 

dominante naquela sociedade e uma segunda língua que se caracteriza por 

trazer prestígio dentro dessa mesma sociedade; e b) o bilinguismo popular, que 

se refere a grupos linguísticos minoritários, nos quais a língua de origem não 

possui um status elevado na sociedade em que vivem. 

É importante evidenciar que o status dado a uma língua está ligado 

diretamente às políticas linguísticas implementadas no país, como no caso da 

língua portuguesa, no Brasil. Essa ação política parece caminhar no sentido de 

conceder invisibilidade às diversas outras línguas existentes no país, assim 

como ocorre com a Libras, sobrepondo a valoração do português sobre outras 

línguas brasileiras.  

Em relação ao bilinguismo centrado nos sujeitos surdos e, 

consequentemente, o status da língua de sinais, Andreis-Witkoski (2009) explica 

que o fato de a pessoa surda ser vista pela perspectiva da deficiência instaura 

uma persistência, ouvintista e normalizadora, “em fazer o surdo falar na mesma 

modalidade do ouvinte” (p. 566). Essa seria fundamentada na teoria de que se o 

surdo falar a língua considerada oficial, será incorporado à sociedade ouvinte. A 

autora ainda aponta para os casos em que, mesmo quando este consegue 

aprender  

 

[...] a falar a língua portuguesa, [...] continua a não ser aceito na 
comunidade ouvinte mantendo-se a mesma visão sobre ele [...] 
como deficiente, em função do que muitos referem sobre o jeito 
surdo de falar, em referência à fala truncada, à diferença na 
pronúncia ou na clareza articulatória das palavras (ANDREIS-
WITKOSKI, 2009, p. 566). 

 

Desse modo, os surdos, ao serem brutalmente privados de sua língua 

natural, acabam por sentir “uma permanente sensação de isolamento” 

(ANDREIS-WITKOSKI, 2009, p. 571) em suas próprias casas, resultando em um 
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comportamento apático ou agressivo, “assim como qualquer criança” (p. 571) 

apresentaria em tais condições. 

No que tange ao aspecto linguístico da definição de bilinguismo, a 

proficiência nas línguas em questão é um critério importante (FLORY; SOUZA, 

2009). As autoras classificam as pessoas bilíngues como sendo balanceadas 

(proficiência similar nas duas línguas) ou dominantes (maior proficiência em uma 

língua do que na outra). Os sujeitos surdos que têm a Libras como L1 tendem a 

ter uma proficiência dominante nessa língua, enquanto os surdos que 

desenvolveram a deficiência auditiva quando adultos tendem a ser balanceados 

no uso de ambas as línguas, a depender de suas imersões culturais. 

Para a maioria dos brasileiros, uma pessoa bilíngue seria alguém que 

cresceu falando duas línguas ou é falante nativo de duas línguas, afirma 

Marcelino (2009). Tendo como premissa essa definição usual, é possível 

compreender o porquê de o surdo, muitas vezes, não ser visto como bilíngue. 

Tal fato é melhor entendido a partir do esclarecimento de Quadros (2015, p. 190):  

 

Se não fosse a diferença na modalidade, todos teriam 
tranquilidade em reconhecer as pessoas surdas enquanto 
bilíngues. Elas nascem no Brasil e, portanto, falariam a língua 
portuguesa. Convivem com surdos, portanto, usam a língua de 
sinais brasileira. No entanto, não é dessa forma que 
caracterizamos a situação bilíngue dos surdos brasileiros, se é 
que podemos considerá-los genericamente com este status.  

 

A proficiência de surdos nos idiomas em questão dependerá de quão cedo 

essa criança terá contato com a Libras. Isso, desde que ela conviva, já em sua 

infância, com outras pessoas que compartilhem sua língua, com adultos e 

colegas surdos e com a família disposta a aprendê-la. Tal fato permitirá a essa 

criança aprender os saberes das diferentes áreas do currículo, o que inclui a 

língua portuguesa na modalidade escrita. 

Ao se reconhecer a Libras como uma “língua distinta” que pertence a um 

povo “com sensibilidade e cultura próprias” (SACKS, 2010, p. 10), pode-se 

pensar na proficiência a partir da língua natural desses indivíduos surdos. 

A língua de sinais é adquirida de maneira natural, ou seja, é construída 

por meio do relacionamento entre pares que partilham da mesma língua 

visuoespacial, assim como os ouvintes em relação à língua oral.  
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Já sobre o aprendizado da língua portuguesa por surdos, considerada sua 

segunda língua, exige-se uma aprendizagem artificial nas competências leitora 

e escrita. Será a língua de sinais aquela a oferecer a base linguística que 

proporcionará a comparação com a segunda língua a ser aprendida. O nível de 

proficiência do surdo em língua portuguesa na modalidade escrita dependerá 

também das oportunidades de convívio e experiência em “diferentes línguas e 

em diferentes contextos culturais” (QUADROS, 2015, p. 188) que serão 

possibilitadas a essa criança, e a Libras será a base de todas essas 

experiências.  

Assim sendo, segundo Andreis-Witkoski (2017), é importante destacar 

que, somente por meio da língua de sinais, a criança surda terá um 

desenvolvimento de “suas capacidades cognitivas, linguísticas, sociais e 

emocionais correlatas” (p. 339). O uso da língua de sinais como L1 (primeira 

língua), de maneira plena, proporcionará uma melhor aprendizagem da língua 

portuguesa, na leitura e na escrita. Entretanto, devido ao preconceito “em 

decorrência dos históricos processos estigmatizantes” (ANDREIS-WITKOSKI, 

2015, p. 12) em relação à língua de sinais e ao povo surdo, há, ainda, resistência 

na aceitação da ideia de que crianças surdas, com sua L1 consolidada, 

conseguirão desenvolver habilidades na língua portuguesa, de leitura e escrita, 

de maneira mais consistente (QUADROS, 2015). 

Considerando o critério desenvolvimental exposto por Flory e Souza 

(2009), pode-se classificar sujeitos bilíngues segundo a idade em que aconteceu 

o aprendizado da segunda língua em precoces ou tardios. De acordo com 

Marcelino (2015, s/p), os indivíduos bilíngues que aprendem a segunda língua 

na infância, “desde o nascimento”, são chamados de precoces. Já aqueles que 

adquirem a segunda língua na adolescência ou na idade adulta são conhecidos 

como tardios. 

Andreis-Witkoski (2017) destaca que é possível entender melhor o cenário 

complexo que envolve o aprendizado de uma segunda língua por crianças 

surdas. No que se refere ao surdo, o aprendizado de uma segunda língua 

frequentemente acontecerá de maneira extemporânea, como consequência de 

uma construção tardia de sua L1. É preciso que ele integre um meio cultural que 

partilhe da Libras nas trocas cotidianas, oportunizando o aprendizado da L1 para 

que, na sequência, aconteça o ensino de uma segunda língua. Este fato parte 
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de alguns aspectos específicos, como a falta de conhecimento da língua 

sinalizada pela família e o não aceite dessa. O saber médico – que orienta os 

familiares em relação à surdez de seus filhos de modo a focar na parte biológica 

– e a resistência dessas famílias em buscar entender a surdez e suas 

implicações linguísticas são fatores que contribuem para esse cenário.  

Segundo o Decreto nº 5.626/2005, entende-se que toda pessoa surda tem 

o direito ao ensino bilíngue, tendo como primeira língua a Língua Brasileira de 

Sinais e como segunda, a Língua Portuguesa na modalidade escrita (BRASIL, 

2005). Tal educação é oferecida em escolas ou salas bilíngues e, também, em 

escolas regulares (BRASIL, 2005). Fica a critério dos responsáveis a escolha do 

acesso ou não de seus filhos a uma educação bilíngue (BRASIL, 2005). 

Estima-se que em torno de “90 a 95% das crianças surdas” (ANDREIS-

WITKOSKI, 2017, p. 883) são filhas de pais ouvintes, e a maior parte deles ignora 

as complexidades envolvidas no desenvolvimento de pessoas surdas. O 

desconhecimento desses pais se reflete pela falta de informações concretas, 

cruciais para uma escolha segura e consciente sobre a vida educacional de seus 

filhos, incluindo a legislação, citada anteriormente, que dispõe de orientações 

rasas sobre o direito de acesso à Libras e à Língua Portuguesa. 

Andreis-Witkoski (2017) destaca que os diagnósticos médicos são, em 

sua maioria, pautados na “abordagem da medicalização da surdez6” (p. 884). 

Orientações que deveriam ser imparciais acabam direcionando os pais a 

soluções tecnológicas, como próteses auditivas ou o implante coclear. Nesse 

contexto, são relegados a segundo plano a significância da Língua de Sinais e 

seus benefícios linguísticos e afetivos às crianças surdas. Essa normalização 

médica tem em suas raízes preconceitos e estigmas, histórica e socialmente 

construídos, sustentados por “rígidas classificações e hierarquizações binárias 

                                            

6 O termo “medicalização da surdez” significa “[...] orientar toda a atenção à cura do problema 
auditivo, à correção de defeitos da fala, ao treinamento de certas habilidades menores, como a 
leitura labial e a articulação; [...] E significa também opor e dar prioridade ao poderoso discurso 
da medicina frente à débil mensagem da pedagogia, explicitando que é mais importante esperar 
a cura medicinal – encarnada atualmente nos implantes cocleares – que compensar o déficit de 
audição através de mecanismos psicológicos funcionalmente equivalentes”  (SKLIAR, 2001, p. 
111). 
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do ser humano, que estabelecem que o normal é ser ouvinte, e que, portanto, a 

pessoa que não ouve é anormal” (ANDREIS-WITKOSKI, 2017, p. 884). 

 Assim, os pais, “diante da falta de informações, por negação e temerosos 

pelo futuro de seus filhos” (ANDREIS-WITKOSKI, 2017, p. 884), escolhem o 

caminho da privação “[...] do direito à Língua de Sinais e a uma educação 

bilíngue” (p. 884), convencidos pela normatização médica de que a oralização e 

os aparatos tecnológicos proporcionarão uma “vida normal” a seus filhos. 

O caminho da privação, supracitado, impede que a criança surda tenha a 

possibilidade em experienciar, por uma concepção aditiva, outras línguas. 

Quadros (2015, p. 188) explica que a criança, ouvinte e surda, ao “saber mais 

línguas, apresentam vantagens tanto no campo cognitivo quanto nos campos 

políticos, sociais e culturais”. Desta forma, essas crianças serão encorajadas a 

“conhecer diferentes formas de organizar o mundo através das diferentes línguas 

em diferentes contextos culturais”. 

A língua de sinais é construída pela pessoa surda de maneira espontânea 

no encontro com seus pares, surdo-surdo, da mesma forma que acontece com 

quaisquer “outras línguas por outros falantes de outros grupos sociais” 

(QUADROS, 2015, p. 189), caracterizando uma construção plena da linguagem. 

Entretanto, a autora expõe que é preciso recriar os determinantes, em relação à 

educação de surdos em uma concepção bilíngue, para que estejam além da 

“língua de sinais e do português”, situando-se “[...] dentro do contexto de garantia 

de acesso e permanência na escola” (p. 198). A escola bilíngue “está sendo 

definida pelos próprios movimentos surdos: marca fundamental da consolidação 

de uma educação de surdos em um país que se entende equivocadamente 

monolíngue” (p. 198). 

Acerca do quarto critério de bilinguidade, cognitivo-linguístico, exposto 

por Flory e Souza (2009), há a distinção entre os modos como um sujeito bilíngue 

organiza seus dois (ou mais) códigos linguísticos. Esses são classificados como 

bilinguismo composto, bilinguismo coordenado e bilinguismo subordinado. No 

bilinguismo composto, os dois conjuntos de códigos linguísticos estão 

associados a uma mesma unidade de significado, como, por exemplo, gato e cat 

(a palavra, ou seja, o significante, pode se alterar a depender da língua que se 

usa). O bilinguismo coordenado acontece quando cada código linguístico está 

organizado separadamente em dois conjuntos de unidades de significado. No 
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subordinado, os códigos linguísticos da segunda língua são interpretados por 

meio da primeira língua.  

O modo como um sujeito bilíngue passa a organizar seus dois (ou mais) 

códigos linguísticos dependerá do uso que fará das “diferentes línguas (duas ou 

mais) em diferentes contextos sociais” (QUADROS, 2015, p. 189).  

Quadros (2015) descreve um caso de um diálogo com uma criança 

ouvinte que vive em um contexto familiar em que os pais eram surdos, a babá e 

outros familiares, ouvintes. Sabendo que a criança “já produzia algumas 

combinações de sinais da língua de sinais brasileira, bem como algumas 

combinações de palavras do português” (QUADROS, 2015, p. 189), as 

perguntas foram direcionadas a ela em língua de sinais. A criança imediatamente 

respondeu de volta em português e, em seguida, dirigiu-se ao pai sinalizante da 

Libras em língua de sinais.  

O exemplo descrito por Quadros (2015) mostra que a criança, sendo 

bilíngue, opta pela mudança do código linguístico, codeswitching, “de acordo 

com o interlocutor ouvinte ou interlocutor surdo, de forma apropriada” (p. 189). É 

visto, então, que “línguas tornam-se opções que são ativadas pelos 

falantes/sinalizantes diante das pessoas com quem fala[m], das funções que as 

línguas podem desempenhar e dos contextos em que podem estar inseridas” (p. 

189). 

Em uma aproximação com Quadros (2015), podemos citar Skliar (1998, 

p. 49), o qual pontua que a linguagem e seus códigos linguísticos independem 

da modalidade em que ela “se expressa ou por meio da qual [é percebida]; 

possui uma estrutura subjacente independente da modalidade”, seja 

visuoespacial ou auditivo-oral. Desse modo, não existe uma oposição entre 

língua oral e língua de sinais, “mas sim, canais diferentes para a transmissão e 

a recepção da capacidade mental da linguagem” (SKLIAR, 2016, p. 24). 

Isso posto, percebe-se que o bilinguismo voltado ao sujeito surdo implica 

uma complexidade que está para além da modalidade das línguas; envolve “algo 

mais do que o domínio, em algum nível, de duas línguas” (SKLIAR, 2015, p. 7). 

No bilinguismo dos surdos, esconde-se, por trás das línguas, as culturas, 

maneiras de se ver o mundo, maneiras de ser e de se viver “conteúdos culturais 

que geralmente são omitidos ou não são reconhecidos como tais pelos ouvintes” 

(SKLIAR, 1998, p.  55). 
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Com essa concepção de bilinguismo, faz-se necessário pontuar o que 

consideramos como cultura e cultura surda. Assim como no bilinguismo, a 

procura por um único conceito sobre cultura representa uma definição restrita e 

pautada em um modelo de “cultura universal, homogênea, monolítica, a alta 

cultura” (SKLIAR, 1998, pp. 50-51).  

Refletindo sobre a complexidade inerente à definição de cultura, Strobel 

(2008) esclarece que, a partir de autores pós-modernos e do campo de Estudos 

Culturais, a cultura passa ser concebida como “a herança que o grupo social 

transmite a seus membros através de aprendizagem e de convivência, percebe-

se que cada geração e sujeito também contribuem para ampliá-la e modificá-la” 

(STROBEL, 2008, p. 17). Considerar cultura do ponto de vista plural é interpretar 

seu conceito por uma perspectiva de multiplicidades, em que manifestações e 

grupos culturais são diversos em suas naturezas, tornando, assim, sua 

concepção mais ampla. 

A autora também destaca a origem da palavra cultura, que está 

relacionada ao “cuidado dispensado à terra cultivada” (p. 18); isto é, uma menção 

à natureza, ao que “está a nossa volta como o que está dentro de nós” (p. 18), 

permitindo que o homem possa adequar-se ao meio, assim como adequar o 

meio ao homem. Mediante a cultura, é possível, então, transformar a natureza e 

constituir-se como homem. 

Desse modo, Strobel (2008) explica que  

 

[...] um ser humano, em contato com seu espaço cultural, reage, 
cresce e desenvolve sua identidade, isto significa que os cultivos 
que fazemos são coletivos e não isolados. A cultura não vem 
pronta, daí porque ela sempre se modifica e se atualiza, 
expressando claramente que não surge com o homem sozinho 
e sim das produções coletivas que decorrem do 
desenvolvimento cultural experimentando por suas gerações 
passadas (STROBEL, 2008, pp. 18-19). 

 

A cultura envolve o modo como a pessoa surda pensa o mundo e como 

passa a modificá-lo, tornando-o “acessível e habitável, ajustando-o com suas 

percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e 

das ‘almas’ das comunidades surdas” (STROBEL, 2008, p. 24). 

Além disso, é preciso destacar que a língua de sinais permite a 

manifestação dos pensamentos, vivências e sonhos. “A língua de sinais é, para 
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os surdos, uma adaptação única a um outro modo sensorial; mas é, também e 

igualmente, uma corporificação da identidade pessoal e cultural dessas pessoas” 

(SACKS, 2010, p. 105). O autor complementa que, para um povo, a língua é 

tradição, história, religião e a base da vida, especialmente em relação ao povo 

surdo. A língua de sinais é a voz – não só de maneira biológica, mas, também, 

cultural – dos surdos.  

Após tratarmos do que se entende acerca de cultura e cultura surda, é 

possível discorrer sobre o bilinguismo a partir do aspecto cultural, 

contextualizado por Flory e Souza (2009). 

Os sujeitos bilíngues podem ser diferenciados por suas identidades 

culturais. No bilinguismo bicultural, os indivíduos se identificam positivamente 

com os dois grupos e são reconhecidos por cada um deles, podendo ser 

considerados bilíngues balanceados, indicando proficiência similar nas duas 

línguas. Tal fato, porém, não pode ser automaticamente transferido aos aspectos 

culturais. Assim, um bilinguismo balanceado não corresponderá, 

necessariamente, a um biculturalismo balanceado. Desta maneira, “uma alta 

competência bilíngue nem sempre significa uma identidade cultural com 

pertencimento cultural duplo” (FLORY; SOUZA, 2009, p. 33). 

Para as pessoas surdas, o bilinguismo bicultural não acontecerá como 

para os ouvintes em relação a duas línguas faladas. A modalidade visuoespacial 

dos surdos, vista como não-normal dentro da cultura ouvinte, é reprimida, e 

passa a ser subordinada à língua oral (PERLIN, 2016). O imaginado equilíbrio 

que se procura entre a língua de sinais e a língua oficial, em um contexto 

educacional, por exemplo, caminha “burocratizando, governando e 

administrando a língua dos surdos” (SKLIAR, 2015, p. 9). 

Mesmo que o sujeito surdo conviva com duas línguas, normalmente se 

identificará mais com sua cultura natural. Como foi apontado, a língua de sinais, 

para o surdo, diz quem ele é como pessoa. A não aceitação da cultura surda é 

a não aceitação do sujeito surdo enquanto sujeito. Nessa perspectiva, Quadros 

(2015) pontua que é possível pensar no surdo bilíngue que se relaciona com 

uma outra cultura sempre a partir da língua de sinais. 

Ser surdo, como explicam Perlin e Miranda (2003, p. 218), “[...] é uma 

questão de vida”. Os autores afirmam que o termo está muito longe de qualquer 

associação à deficiência, marcando a experiência visual como um modo de 
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comunicação capaz de substituir completamente a audição. A partir dessa 

experiência é que emerge “a cultura surda representada pela língua de sinais, 

pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar 

nas artes, no conhecimento científico e acadêmico” (PERLIN; MIRANDA, 2003, 

p. 218). 

A autora surda Witt (2013) faz um relato sobre como é experienciar a vida 

por meio da visão. Ela diz, de forma poética: 

 

Meus OLHOS são minha vida, são meu canal primordial, mais 
intenso, mais completo, mais arguto com a realidade, sendo que 
a percepção é maior, por exemplo, se alguém me pergunta como 
ocorreu um fato, explicarei o que vi, e não ouvi, se é feita esta 
pergunta para o ouvinte, ele declarará pelo contrário: mais do 
que ouviu do que viu (WITT, 2013, p. 55). 
 

Witt traz um exemplo que demonstra claramente as diferenças entre ser 

surdo e ser ouvinte. O surdo é surdo em suas experiências visuais, que são muito 

diversas e distantes das experiências auditivas do ouvinte (PERLIN, 2016). 

Assim como Witt (2013), a autora surda Strobel (2008) narra uma 

experiência de um encontro pessoal no dia dos namorados, na qual retrata as 

dimensões de ser surdo em um ambiente pensado para ouvintes. 

 

[...] meu namorado ouvinte me disse que iria fazer uma surpresa 
pra mim pelo meu aniversário; falou que iria me levar a um 
restaurante bem romântico. Fomos a um restaurante escolhido 
por ele, era um ambiente escuro com velas e flores no meio da 
mesa, fiquei constrangida porque eu não conseguia acompanhar 
a leitura labial do que ele me falava por causa da falta de 
iluminação, pela fumaça de vela que desfocava a imagem do 
rosto dele, que era negro, e para piorar, havia um homem no 
canto do restaurante tocando músicas que, sem poder escutar, 
me irritava e me fazia perder a concentração por causa dos 
movimentos dos dedos repetidos de vai-e-vem com seu violino. 
Meu namorado percebeu o equívoco e resolvemos ir a uma 
pizzaria! (STROBEL, 2008, p. 38). 

 

No relato de Strobel (2008), são exemplificadas diferenças entre a cultura 

surda e valorações de pessoas ouvintes. Entre ouvintes, para comemorar uma 

data importante, nada seria mais romântico do que levar a namorada em um 

jantar à luz de velas embalados pelo som de um violino. Já na cultura surda, 

estar em um ambiente pensado somente para ouvintes traz inúmeras questões 
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de desconforto e constrangimento em relação à iluminação e o ruído visual do 

violino.  

A singularidade de ser surdo pode também ser destacada por meio da 

arte, como nas pinturas do artista surdo Harry Williams. O artista retrata, na 

maioria das suas obras, olhos, bocas e mãos por meio de cores fortes que dão 

forma às suas experiências surdas. Em boa parte de seu trabalho, nota-se ser 

“influenciado pelo movimento surrealista” (CULTURA SURDA, 2013, s/p). As 

obras foram exibidas “em uma série de galerias e festivais como o International 

Deaf Cultural Arts Academy, em Estocolmo; Newport Beach Art Festival, na 

Califórnia; Deaf Artists’ Exhibit, em Boston etc.”, (CULTURA SURDA, 2013, s/p). 

É interessante destacar especificamente a obra “My Eye”, na qual 

Williams (2013) se representa com um corpo constituído por uma grande mão, 

no lugar de tronco, braços e cabeça. O artista evidencia sua interação corporal 

com o mundo por meio de experiências que completam a visão, através das 

mãos, do tato, dos gestos e da língua de sinais (VIANNA, 2003). 

 

Figura 3 – My Eye, 1978. Harry R. Williams. 

 

Fonte: culturasurda.net (2013). https://culturasurda.net/2013/01/09/harry-r-williams/ 

 

Andreis-Witkoski (2015) esclarece a importância da concepção visual, de 

sua função essencial como meio de apropriação “do mundo, podendo tecer 

comparações visuais para entender e relacionar-se com seu entorno” 

(ANDREIS-WITKOSKI, 2015, p. 88). Sendo essa uma particularidade da 

https://culturasurda.net/2013/01/09/harry-r-williams/
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natureza surda, é possível ainda ser concebida como uma maneira única dessa 

cultura que  

 

[...] se constitui em atribuir um sinal para cada pessoa que 
pertence à comunidade surda ou é, com frequência, referida na 
mesma. Este sinal, com que cada pessoa passa a ser 
identificada é o que se denomina, na cultura surda, de "nome de 
batismo". Ele substitui o nome real, que não precisa mais ser 
informado a cada vez que se faz referência a esta pessoa. A 
atribuição do sinal é definida a partir de características visuais 
evidentes (tipo de cabelo, olhos, sinal de nascença, entre 
outros). Ou pode, ainda, referir-se a hábitos da pessoa como o 
uso constante de adereços e objetos como colares, microfone, 
brincos, ou um trejeito que a pessoa repita frequentemente, 
como enrolar o cabelo enquanto fala. Pode, também, ter relação 
com a história de vida do indivíduo ou estar associado a 
preferências, como gostar de beber, comer, correr etc. 
(ANDREIS-WITKOSKI, 2015, p. 88).   

 

A atribuição de um sinal, por meio da língua de sinais, é um dos 

marcadores da cultura surda, demonstrando com certa clareza a transformação 

das fronteiras definidas entre essa e outras culturas em comunidades formadas 

por pessoas ouvintes. 

Portanto, Ser Surdo7 está além das experiências puramente visuais; 

representa seu modo singular intrínseco “à constituição corpórea e identitária do 

corpo surdo” sob a perspectiva da completude, “[...] suas muitas ‘partes’ 

sensoriais e perceptivas se encaixam para formar sua corporeidade, [...] 

definindo-o como sinônimo de potencialidade e ressignificação” (VIANNA, 2003, 

p.  23). 

A partir do exposto sobre os critérios intrínsecos à definição de 

bilinguismo, é percebido que esse se trata de um fenômeno multifacetado e 

complexo em seus variados aspectos (FLORY; SOUZA, 2009). A diversidade 

desses critérios, evidenciados anteriormente, é de fundamental importância, pois 

os distintos tipos de bilinguismo podem estar “(ligados a diferenças individuais e 

de contexto social, cultural, econômico, valorativo, afetivo) [...] relacionados a 

diferentes consequências possíveis em vários campos como, por exemplo, uso 

                                            

7 O termo “Ser Surdo”, com letra maiúscula, é utilizado pela autora Vianna (2003, p. 103) para 
evidenciar o corpo surdo nas “diferenças e singularidades tão únicas e particulares que 
transformam-no em um instrumento ressonante em discursividade e expressão”.  
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e proficiência das diferentes línguas” (p. 34). Assim, entende-se que “a existência 

de duas línguas na vida dos surdos” (SKLIAR, 1998, p. 55) implica muito mais 

que a diferença em suas modalidades linguísticas, evidenciando que, “por trás 

dessas línguas, há culturas, instrumentos cognitivos, modalidades de 

organização comunitária, formas de ver o mundo e conteúdos culturais” 

(SKLIAR, 1998, p. 55) que não podem mais ser omitidos ou não reconhecidos 

pelos ouvintes. 

 

1.1 Desafios para uma educação bilíngue de alunos surdos no Brasil 

Em 2002, é sancionada a Lei nº10.436, que reconhece a Libras como 

sendo a língua dos surdos brasileiros. Em seu artigo 1º, estabelece-se: 

 

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e 
expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros 
recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - 
Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema 
lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 
própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de 
idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil (BRASIL, 2002). 

 

A Lei n°10.436/02, além de reconhecer a Libras como forma legal de 

comunicação e expressão, determina que sejam garantidos meios institucionais 

de apoio ao seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras nos 

cursos de formação, médio e superior, de Educação Especial, de Fonoaudiologia 

e de Magistério, assim como componente integrante dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente (BRASIL, 2002). 

A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto nº5626/05, que apresenta 

algumas determinações que favorecem o ensino, uso e divulgação da Libras nos 

espaços educativos e na sociedade em geral. Por exemplo, especifica-se o 

compromisso com a construção e o desenvolvimento de programas de formação 

para professores e intérpretes de Libras em vários níveis de escolaridade, como 

também a inclusão da língua de sinais na grade disciplinar dos cursos superiores 

que formam educadores no Brasil (BRASIL, 2005). 

No âmbito da educação bilíngue, o Decreto nº5626/05 dispõe que será 

garantida a inclusão dos alunos surdos e/ou com deficiência auditiva nas 
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instituições federais responsáveis pela educação básica, organizadas conforme 

o Art. 22, incisos I e II, do Capítulo VI, de forma que sejam criadas: 

 

I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos 
surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 
II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de 
ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais 
do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, 
com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da 
singularidade lingüística dos alunos surdos, bem como com a 
presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 
Portuguesa. 

 

As escolas ou classes de educação bilíngue são aquelas nas quais a 

Libras é utilizada como línguas de instrução em todo o desenvolvimento e 

processo educativo. Entretanto, de acordo com Andrade (2020), que faz 

referência a escolas municipais de São Paulo, existe uma diferença no 

funcionamento do que é considerado como escola ou classe de educação 

bilíngue. A autora explica que: 

 

As Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos 
(EMEBS) são unidades educacionais em que somente 
estudantes surdos podem ser matriculados, não havendo 
possibilidade de matrícula para estudantes ouvintes. Já o Polo 
Bilíngue atende crianças surdas e ouvintes, no entanto, as 
crianças surdas são matriculadas nas classes bilíngues (classes 
com apenas estudantes surdos) (ANDRADE, 2020, p. 89).  

 

Vemos, assim, que no município de São Paulo, a oferta da educação 

bilíngue, conforme retratada por Andrade (2020), acontece de maneiras 

diferentes em escolas bilíngues para surdos. As EMEBS são escolas voltadas 

somente aos alunos surdos matriculados na unidade escolar; entretanto, as 

escolas-polo bilíngues atendem tanto alunos surdos como ouvintes, mas as 

crianças surdas, mesmo dividindo a escola com outras crianças ouvintes, são 

matriculadas em salas bilíngues, destinadas somente a alunos surdos. 

Ainda segundo Andrade (2020), as escolas chamadas regulares são as 

escolas comuns da rede regular de ensino, que matriculam alunos surdos e 

ouvintes em classes comuns, e contam com a presença de intérprete de Libras 

na sala de aula. Na escola regular, é previsto pelo Decreto nº5626/05 que os 
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alunos surdos tenham garantido o direito à escolarização, em horário diferente 

ao atendimento educacional especializado, com objetivo de proporcionar o 

desenvolvimento de complementação curricular.  

Diferente do que estabelece a legislação brasileira, observamos 

fragilidades na forma como a inclusão de alunos surdos tem sido expressa em 

ações no contexto das escolas (ANDREIS-WITKOSKI, 2014, p. 87). A autora 

refere existir no Brasil uma “inclusão indiscriminada e compulsória”, sem 

respeitar as diferenças surdas. 

Acerca desse assunto, dialogamos com Soares (2015), que nos 

exemplifica, por meio da análise da realidade investigada, qual forma a inclusão 

do aluno surdo em uma escola regular pode acontecer. A prática educacional 

apresentada em seu trabalho descreve a interação escolar com a presença de 

uma intérprete na sala de aula, a qual exerce o papel de interlocutora direta do 

aluno surdo. Uma vivência com música era desenvolvida com a seguinte 

organização: a música era tocada, a letra da música e algumas imagens em 

papel eram distribuídas aos alunos. Nesse cenário, estavam presentes a 

professora regente, uma intérprete, os alunos ouvintes e um aluno surdo. A 

música era colocada para que todos pudessem apreciá-la. Enquanto as crianças 

ouvintes contemplavam a melodia, a criança surda se via dividida entre duas 

tarefas: olhar para a intérprete sinalizando a música e pintar a ilustração. As 

crianças ouvintes possuíam as três referências: escutavam a música e, ao 

mesmo tempo, cantavam e pintavam. A criança surda, por sua vez, se via 

impedida de executar as duas atividades.  

Esse relato evidencia o quanto o aluno surdo encontrava-se em situação 

de desvantagem. A presença da intérprete não garantia que este aluno tivesse 

experiências próximas a dos alunos ouvintes. A prática com música não era 

pensada a partir das singularidades do aluno surdo na sala, o que se agravava 

com o fato de existir certo distanciamento da professora em relação a esse aluno. 

Esse episódio permite afirmar que a inclusão caracterizada nestes moldes 

parece seguir na contramão das diferenças dos alunos surdos, ao não 

respeitarem e valorizarem suas especificidades durante os processos 

educativos. Nega-se, também, a possibilidade de a criança manter a relação com 

seus pares coetâneos e com adultos que tenham fluência em Libras.   



46 
 

 

Numa perspectiva de inclusão efetiva para alunos surdos, pressupõe-se 

que o conceito de educação bilíngue seja preconizado por meio da organização 

de ambientes educativos que permitam a ampla circulação das duas línguas em 

questão, no caso do Brasil, Libras e Português.  

É necessária a construção de um ambiente que propicie o ensino por meio 

da língua de sinais e de trocas interlocutivas nessa língua, isto é, a interação 

entre pares aluno surdo-adulto surdo, o que permitirá aos primeiros uma 

constituição enquanto sujeitos surdos. Para tanto, é preciso conceder 

possibilidades para que os alunos surdos conceituem o mundo através da 

visualidade, da incorporação das línguas de sinais em sua vida. Os surdos, já na 

infância, pontua Skliar (2016, p. 27), “têm o direito de se desenvolverem numa 

comunidade de pares, e de construírem estratégias de identificação no marco de 

um processo sócio-histórico não fragmentado, nem cerceado”.  

A escola é o local onde o aluno surdo poderá ter contato com uma 

referência surda adulta8, favorecendo, desse modo, o reconhecimento de si no 

relacionamento com o outro. Desde o nascimento da criança surda, ações como 

o convívio com sua cultura, sua língua, sua história e sua comunidade é o que 

favorecerá a construção de sua identidade. Para que demandas linguísticas, 

identitárias e culturais sejam consideradas em um projeto educacional bilíngue 

para surdos, deve-se ter como base uma pedagogia adequada ao modo singular 

como esses entendem o mundo.  

Entender a pessoa surda, por meio de suas singularidades, e a educação, 

em seu papel curricular, requer o planejamento de projetos construídos por 

professores surdos e ouvintes e fluentes em Libras. Notamos, assim, que as 

demandas de uma educação bilíngue ultrapassam a circulação das línguas nas 

escolas. Como nos esclarece Quadros (2015, p. 198): 

 

[...] a educação de surdos na perspectiva bilíngue toma uma 
forma que transcende as questões puramente linguísticas. Para 
além da língua de sinais e do português, esta educação situa-se 
dentro do contexto de garantia de acesso e permanência na 
escola. Essa escola está sendo definida pelos próprios 

                                            

8 A necessidade em ter um adulto surdo na escola como uma referência para alunos surdos se 
dá pelo fato de que cerca de 95% das crianças surdas nascem em famílias ouvintes falantes de 
línguas orais. 
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movimentos surdos: marca fundamental da consolidação de 
uma educação de surdos em um país que se entende 
equivocadamente monolíngue. 

 

Vale ressaltar que o modo singular de ser surdo é central na elaboração 

de cada aspecto do currículo, tal como exemplifica Garrutti-Lourenço (2017, p. 

64): 

 

[...] o mobiliário, carteiras principalmente, da sala de aula [...] 
distribuído de modo que permita aos alunos surdos verem e 
interagirem com o professor e seus colegas; [...] as atividades 
escolares trazem ao máximo o uso de imagens, charges, 
tirinhas, fotografias, palavras-chave e filmes; há o incentivo para 
o uso também de equipamentos multimídia, computadores e 
internet; [...] o registro dos processos se dá, essencialmente, no 
formato de filmagens e fotos. Até mesmo a temporalidade é 
planejada pelo professor de modo que a atenção compartilhada 
seja considerada; há de se conceder tempo suficiente para que 
o aluno dívida sua atenção entre o que se explica na língua de 
sinais e imagens, por exemplo, projetadas em data-show ou 
ilustrações de um livro de literatura infantil e até mesmo para que 
faça os seus registros. 

 

Cada elemento citado por Garrutti-Lourenço (2017) evidencia a 

singularidade dos sujeitos surdos e a importância de serem considerados na 

construção de um currículo planejado a partir de suas necessidades. 

Voltando ao exemplo relatado na vivência de um aluno surdo em sua aula 

de música, percebe-se que a proposta estava claramente voltada aos alunos 

ouvintes da sala. É possível constatar o quanto é necessária uma concepção de 

currículo em que se leve em conta as particularidades deste aluno; se assim 

fosse, o aluno não estaria dividindo sua atenção entre música e pintura. Refletir 

sobre as formas de enxergar o aluno impacta no currículo e no trabalho do 

docente bilíngue. 

Segundo Andreis-Witkoski (2014), pensar um currículo a partir das 

especificidades surdas representa ir além do ensino das Libras; envolve 

considerar toda a grade curricular sendo organizada com base numa perspectiva 

espacial criando uma aproximação com a cultura surda. Como aponta Andreis-

Witkoski (2014, p. 45), é preciso que o currículo contemple  

 

[...] a diferença surda, de modo a clamar pelo reconhecimento 
da sua cultura, legitimando um ensino de qualidade e com 
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conteúdo transversais, singulares a este alunado, tais como: a 
história do povo surdo, de sua língua, dos movimentos sociais e 
políticos de reivindicação por direitos, da literatura visual, das 
piadas surdas, dos recursos tecnológicos de acessibilidade 
informativa e/ou adaptação do cotidiano a elementos visuais 
(como campainhas luminosas, telefones para surdos, babá 
eletrônica etc.), da poesia e do teatro surdos e todas as formas 
de expressão dos artefatos culturais do povo surdo (ANDREIS-
WITKOSKI, 2014, p. 45).  
 

Para que esse currículo contemple de forma plena as necessidades dos 

alunos surdos até a primeira etapa do Ensino Fundamental em uma escola/sala 

bilíngue, é necessário que o aprendizado dessas crianças aconteça junto a um 

professor que faça a mediação pedagógica por meio da língua de sinais. 

A educação bilíngue pressupõe também a atuação de um professor surdo, 

porque esse seria uma referência ao aluno, além de ter como atribuição o ensino 

de Libras e a participação em atividades que envolvem a equipe escolar. 

Segundo Skliar (2016), certamente a aprendizagem se daria de modo bastante 

significativo, principalmente para a construção de sua identidade surda em suas 

potencialidades. Como destaca Skliar (2016, p. 26): 

 

As potencialidades, os direitos educacionais aos quais faço 
referência são: a potencialidade da aquisição e desenvolvimento 
da língua de sinais como primeira língua; a potencialidade de 
identificação das crianças com seus pares e com os adultos 
surdos; a potencialidade do desenvolvimento de estruturas, 
formas e funções cognitivas visuais; a potencialidade de uma 
vida comunitária e de desenvolvimento de processos culturais 
específicos e, por último, a potencialidade de participação dos 
surdos no debate linguístico, educacional, escolar, de cidadania, 
etc.  

 

Ainda é importante dizer que, como visto no caso relatado em Soares 

(2015), apenas o trabalho da intérprete em sala de aula não é suficiente para 

estabelecer uma relação de ensino-aprendizagem. Principalmente quando 

observamos que, neste cenário, havia um aluno surdo, alunos ouvintes, 

intérprete e professor ouvinte que não tem domínio da Libras. Neste contexto, 

fundamentados em Andreis-Witkoski (2014), notamos que é preciso estabelecer 

uma relação entre o ensino-aprendizagem do aluno surdo de maneira que exista 

o diálogo, a conceituação, um direcionamento partindo dos conhecimentos 

construídos na e pela língua de sinais.  
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É ao professor regente da sala que cabe a função de explicar, reorganizar 

ou, ainda, contextualizar situações de aprendizagem. Entretanto, esse papel do 

professor não se sustenta pela atuação do intérprete; “apenas a interpretação da 

língua oral para a de modalidade visuo-espacial é absolutamente diferente do 

que ter a Libras como língua de instrução” (ANDREIS-WITKOSKI, 2013, p. 90). 

A autora (ANDREIS-WITKOSKI, 2014) também dialoga com Lacerda, Santos e 

Caetano (2018), os quais apontam para uma aprendizagem que favoreça o aluno 

surdo, por meio de conteúdos em Libras, explicados em “sala de aula, utilizando 

toda a potencialidade visual que essa língua tem” (LACERDA; SANTOS; 

CAETANO, 2018, p. 186). 

Sabendo das diversas possibilidades contidas nos aspectos visuais para 

o ensino de surdos, buscamos compreender, em Reily (2003), o que representa 

a imagem em relação a esses sujeitos. Para a autora, é preciso considerar as 

imagens “no seu valor semiótico e na sua função como instrumento mediador de 

aprendizagem” (p. 164). Além disso, destaca a maneira como tem sido utilizada 

a imagem no fazer pedagógico e no ensino de arte. A escola ainda vem sendo 

pautada na tradição da  

 

[...] linguagem verbal, bem como a qualidade estética 
questionável das imagens presentes nos materiais didáticos e 
nos espaços escolares; cabe aos educadores envolvidos com a 
escolarização do surdo refletir mais sobre o papel da imagem 
visual na apropriação de conhecimento. Considero que a 
imagem vem sendo utilizada na escola com uma função 
primordialmente decorativa, de tal forma a diluir o tédio 
provocado pela grafia de textos visualmente desinteressantes 
(REILY, 2003, p. 164).   

 

A autora questiona o fato de vivermos em tempos de democratização das 

imagens – tendo acesso ilimitado a elas – e, ainda assim, o repertório pictórico 

oferecido nas escolas continua sendo precário. "As imagens estão disponíveis - 

falta enxergá-las e trazê-las para dentro da escola" (REILY, 2012, p. 48). A 

autora aponta para o fato de que as imagens, no geral, são utilizadas para 

auxiliar a compreensão de um texto escrito. Porém, tais imagens, abstratas ou 

figurativas, trazem em si “o potencial de ser[em] aproveitada[s] como recurso 

para transmitir conhecimento e desenvolver raciocínio” (REILY, 2003, p. 169). 

Assim, escolas e educadores precisam entender a necessidade de se buscar 
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uma aprendizagem de maneira visual e a importância constitutiva que a imagem 

possui no momento de uma leitura ou em sua produção. 

Reily nos permite dialogar com Taveira e Rosado (2013). De acordo com 

os autores, o sujeito surdo passa a entender a multiplicidade dos sentidos a partir 

de sua imersão em um universo de signos, que estão entrelaçados aos contextos 

de sua criação. “É por meio de signos socialmente construídos, das interações 

por meio destes signos e pelo lugar importante que ocupa a experiência que 

ocorrerá a apropriação de sentidos” (TAVEIRA; ROSADO, 2013, p. 28). 

A compreensão está no entendimento de se estar imerso em um mundo 

permeado de signos dependentes dos contextos em que são gerados e nos 

quais exercem um lugar-papel. Esses signos são postos em funcionamento da 

seguinte forma: os que agem neles (sobre eles), os conceberam para 

determinada interpretação; em seguida, outros os interpretam e reinterpretam ao 

estarem diante desses signos.  

Para Reily (2012), é fundamental um tempo específico para que o 

professor possa estudar, junto com seus alunos, as melhores imagens para usar 

em aula, além de requerer materiais didáticos de qualidade e voltados também 

à cultura surda, na rede pública de ensino. 

O aluno surdo, na escola, passará a conviver com duas línguas; 

entretanto, pensará prioritariamente por imagens e, ao mesmo tempo, se 

identificará mais frequentemente com sua cultura surda e, nesse sentido, o uso 

de estratégias que considerem suas particularidades recebe destaque no 

planejamento do trabalho pedagógico. 

De acordo com Lebedeff (2010), não basta olhar e reproduzir na escrita o 

que se vê. É preciso desenvolver maneiras de interpretar e compreender o que 

é visto. Há também a necessidade de formação de professores e educadores 

surdos em relação à linguagem visual para que os alunos possam ter suas 

experiências mediadas e mais significativas. 

Taveira e Rosado (2013) enfatizam que tanto uma criança que está 

iniciando a apropriação da língua de sinais, assim como jovens e adultos surdos, 

necessitam da interação com a linguagem visual na construção de significados. 

Estamos cercados de informações visuais na escola, nos murais, quadros e 

livros. Porém, geralmente, essas são organizadas segundo a linguagem verbal 

e pelo uso do texto escrito. Nota-se a maior relevância atribuída ao texto escrito 
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e o texto imagético passa a ocupar um segundo plano, como complemento ou 

adereço. 

Encontram-se, nas escolas, diversos tipos de “materiais de comunicação, 

formas e sinais” (TAVEIRA; ROSADO, 2013, p. 28) que estão à espera de 

interpretação por alunos e professores. Mas, na maioria das vezes, estes 

desconhecem a importância das “mensagens, da existência humana e dos 

aspectos sociais envolvidos nesse local”. Os autores esclarecem que 

 

Os artefatos provenientes de uma cultura material, que é 
localizada em um tempo-espaço, vêm a ser constituídos nessa 
sala de aula ou escola. As expressões faciais, os gestos, a 
linguagem corporal, os desenhos, a poesia, os filmes, a língua 
de sinais, dentre outros, são passiveis de notação contínua por 
esses participantes do cenário escolar (TAVEIRA; ROSADO, 
2013, p. 28). 

 

Vale ressaltar que a leitura de uma imagem pode ir além da obviedade, 

contendo signos capazes de dizer mais do que aparentam superficialmente. 

Deve-se levar em conta, segundo Taveira e Rosado (2013, p. 28), “o contexto 

da criação e de leitura da mensagem, assim como seus suportes ou meios”.  

Diante do apresentado, ao pensar na educação bilíngue de alunos surdos, 

é preciso entender que esse ensino “tem, como eixo de sustentação, a Língua 

de Sinais como língua de instrução para o surdo, e a língua oral oficial do país 

como segunda língua” (ANDREIS-WITKOSKI, 2017, p. 190). O fato de termos a 

Libras em uma escola regular de ensino, bem como a presença de um intérprete 

de língua de sinais não confere “ao surdo o direito a um ensino bilíngue” (p. 190). 

Apenas em um “ambiente linguístico naturalmente bilíngue” (p. 190) é que alunos 

surdos terão condições reais de construir-se enquanto sujeitos surdos, usuários 

“da Língua de Sinais como primeira língua, sendo este os pilares que sustentam 

a defesa pelo direito a estudarem em uma escola bilíngue de surdos” (p. 190). 
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Figura 4 - Pintura em aquarela árvore representando os principais autores da Seção II. 

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora Monica Garcia Patricio. 
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SEÇÃO II - UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: SITUANDO A 

ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Pensar a arte contemporânea requer conhecer, antes de tudo, um pouco 

da arte moderna e os Movimentos “como o cubismo, o futurismo, o 

construtivismo, o dadaísmo, o suprematismo, o neoplasticismo, o minimalismo” 

(CANTON, 2001, p. 17), que marcaram a arte nos períodos de transição entre 

os séculos XX e XXI. 

A arte moderna tem como principal objetivo a ruptura “com a história, com 

a tradição, com o individualismo autoral e com os aspectos narrativos” 

(CANTON, 2001, p. 17), enfatizando uma pureza estética9. Segundo Pessoa 

(2001), a arte moderna nasce com o propósito, a busca do que “é exclusivo, 

específico da arte, aquilo que lhe confere a distinção de tudo que não é ela 

mesma e, consequentemente, a sua definição radical” (PESSOA, 2001, pp.17-

18). 

 Nesse sentido, os anos 1960 e 1970 destacam-se em relação aos 

movimentos que enfatizavam os projetos e propostas artísticas e não os 

produtos, ideia alicerçada na arte conceitual e na noção do readymade, do artista 

Marcel Duchamp por meio de sua obra “Fonte”, realizada em 1917.  

Já os anos 1980 marcam a transição da era moderna para a pós-moderna, 

configurando-se “por mudanças políticas profundas” (CANTON, 2001, p. 23) de 

repercussão mundial. Os assuntos políticos passam a movimentar a arte 

conceitual, “neutralizando a característica mental da arte concreta” (p.25) e 

incluindo questões sociais atreladas à realidade do cotidiano. 

 A esse contexto, soma-se um pensamento fundante que reflete em toda 

produção artística desenvolvida na década de 1990: “a noção de que a 

originalidade da criação é um mito modernista” (p.28). O mundo passa a ser 

dirigido pela informação midiática e pela produção virtual e, desta forma, a ideia 

da arte em ser original e autêntica perde sentido. 

                                            

9 A expressão “pureza estética” é uma definição da era moderna que caracteriza a arte de forma 
que “a integridade do plano pictórico torna-se a única condição para a pintura, não sendo 
compartilhada com nenhuma outra arte, expulsa do campo da pintura qualquer possibilidade de 
narração, ilusão ou referência externa à realidade do quadro” (CORONA, 2016, p.12).  
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 A passagem do século XX ao século XXI é evidenciada por diversos 

debates acerca de uma crise na arte, resultado de uma “sociedade bombardeada 

por excessos de todo o tipo” (CANTON, 2001, p. 29). Na virada do século, não 

cabem mais discussões sobre os suportes e materiais utilizados pelos artistas, 

tendo em vista que a pintura e a escultura não morreram, uniram-se às 

“instalações, performances, land art, arte corporal, vídeo, fotografias em cores 

em grande escala, multimídia e arte cibernética” (HEINICH, 2014, p. 378, grifo 

nosso). A preocupação de antes com o meio, agora, é substituída por uma outra: 

a do sentido.  

 

2.1 Arte contemporânea: aproximação com o cotidiano e a busca de 

sentido em produções de artistas surdos 

A aproximação entre arte e vida é vista, em especial na arte 

contemporânea, de maneira progressiva e incorporada no fazer artístico. A 

relação do artista com os materiais deixa de ser convencional e, segundo 

Cocchiaralle (2006, p. 73), esses passam a buscar no cotidiano elementos, 

“como jornais, objetos apropriados do circuito industrial (e mesmo artesanal) de 

produção de utilitários”, utilizando muitas vezes produtos orgânicos. O público 

sai do lugar de mero “espectador, para que ele também se torne um criador de 

sentidos de si e do mundo que habita e que de fato ajuda a construir” (CANTON, 

2002, p. 9).  

A arte contemporânea tem em sua essência a complexidade pela 

multiplicidade das linguagens artísticas, dos materiais, suportes e lugares 

diversificados no percurso criativo dos artistas, conforme destaca Cocchiaralle 

(2006). Tais aspectos que caracterizam a arte contemporânea estão vinculados 

ao contexto contemporâneo, seus pensamentos e sujeitos que, segundo Hall 

(2006), 

 

[...] assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 
coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas [...]. A 
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
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cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (HALL, 
2006, p. 13).   
 

 Hall (2006), ao evidenciar as inúmeras possibilidades de construção de 

identidades, aponta para a necessidade de se compreender esses sujeitos no 

contexto contemporâneo, que se modifica e interfere na arte. Nesse sentido, o 

autor vai de encontro à Cocchiaralle (2006), o qual entende que a busca pelo 

sentido na arte é um caminho perigoso; procurar por uma explicação pode nos 

levar a matar a possibilidade de fruição estética e de “riqueza polissêmica e 

ambígua, direcionando-a num sentido unívoco” (p.14). 

Já para Canton (2001), a preocupação dos artistas contemporâneos não 

está somente nos suportes e materiais, mas na busca de sentido. “Um sentido 

[...] que finca seus valores na compreensão (e apreensão) da realidade, infiltrada 

nos meandros da política, da economia, da ecologia, da educação, da cultura, 

da fantasia, da afetividade (p. 30).  

As concepções do sentido na arte contemporânea, problematizadas pelos 

autores Cocchiaralle (2006) e Canton (2001), revelam mais de uma 

compreensão sobre o termo. Segundo Pessoa (2001, p. 11), “A palavra sentido 

possui diversos sentidos(!!)”. Assim, considerando como sujeito desta pesquisa 

o sujeito surdo, a palavra sentido está na direção da realidade, desvelando o 

mundo orientado pelo ouvintismo de maneira crítica, questionadora, realista e 

não de forma pré-estabelecida e idealizada, por concepções normatizadoras dos 

sujeitos. 

Artistas surdos passam, então, a significar e a representar suas 

experiências como sujeitos surdos, marcando a diferença “como uma construção 

histórica e social, ancorada em práticas de significação e de representações 

compartilhadas entre os surdos” (SKLIAR, 2016, p. 13). 

Nessa perspectiva, a arte contemporânea – como expressão artística nas 

produções de artistas surdos – tem como potência a articulação entre a 

multiplicidade de materiais, suportes, conceitos e objetos. Esses artistas, sendo 

sujeitos contemporâneos e influenciados pela dinâmica da sociedade atual, 

manifestam-se sobre questões inerentes às relações cotidianas estabelecidas 

nesses espaços de convivência. Sendo um campo aberto, a arte contemporânea 
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possibilita o fazer e o pensar a arte a partir de questões próprias da vida dos 

sujeitos surdos, inseridos em uma sociedade majoritária de ouvintes. 

A partir do trabalho de três artistas surdos – Bruno Vital, Odrus e Christine 

Sun Kim –, é possível perceber o potencial das criações na ligação entre arte 

contemporânea e a vida de sujeitos surdos.  

O primeiro deles é Bruno Vital, que é considerado um dos principais 

nomes entre os artistas surdos da cena contemporânea no Brasil (EIJI, 2016). 

Vital é surdo desde os 2 anos de idade. Quando criança, sempre procurou “nos 

desenhos um refúgio seguro e, alheio a tudo o que o rodeava” (p. 254). Com o 

tempo, passou a se dedicar à fotografia, mas, sem deixar o desenho de lado, 

formou-se em Desenho Técnico na escola de Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI, passando a ter “mais subsídios para trabalhar com 

perspectivas, vistas, cortes, etc.” (p. 254).  

O artista se alimenta de novas experiências para seu fazer artístico por 

meio de várias formações mediadas pela língua de sinais, como as realizadas 

no Museu de Arte Moderna - MAM e na Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Além desses cursos, Vital ingressou na faculdade em 201410 para o curso de 

Artes Visuais, com 100% de bolsa. Entretanto, segundo o artista, não terminou 

sua formação devido à falta de acessibilidade linguística, uma vez que a 

interpretação em Libras se faz necessária para o entendimento das disciplinas 

obrigatórias ministradas por professores ouvintes. 

Desta forma, tendo como objetivo entender melhor o percurso de 

formação do artista, sugeriu-se uma conversa em seu perfil no Instagram, ao que 

prontamente atendeu a pesquisadora, em 12 de fevereiro de 2021. Ele nos 

conta, por mensagem escrita em português, sobre um funcionário11 da faculdade 

que interpretava as aulas, mas não dominava os conteúdos teóricos “usando 

poucos sinais quando o professor fala[va] uma frase longa [...] não consegui 

acompanhar aulas teóricas, somente as práticas, tirava boas notas” (VITAL, 

2021). Evidencia-se, assim, uma realidade resultante dos processos de controle 

                                            

10 Em 2014, quando o artista Bruno Vital ingressou na faculdade de Artes Visuais, a LIBRAS já 
era reconhecida como Língua Brasileira de Sinais por meio da Lei n° 10.436, sancionada em 24 
de abril de 2002.  
11 A Lei n°12.319, de 1° de setembro de 2010, regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
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e delimitação das fronteiras e dos poderes da língua portuguesa sobre a língua 

de sinais (QUADROS, 2015). Ainda hoje a Libras faz-se ocultada nas relações 

entre profissionais da instituição de ensino superior.  

Vital relata ainda que, apesar de esse episódio tê-lo abalado muito, não 

desistiu da continuidade de seus estudos e suas pesquisas. Segundo ele, “arte 

está dentro de mim sempre, amor nunca acaba” (VITAL, 2021). Diante de tais 

fatos, vislumbra-se a importância de refletir sobre os sentidos dados às 

produções artísticas contemporâneas feitas por artistas surdos e seu papel de 

denúncia sobre todas as coisas que continuam acontecendo, como a 

discriminação, o preconceito, a desigualdade de oportunidades.  

A partir de questões “relacionadas à exclusão/inclusão, diferença, 

patologia, normalidade, doença, problema, etc.”, Vital (2016, p. 254-255) busca 

trazer ao espectador a provocação por imagens e sensações nada comuns, 

impulsionando-o ao confronto do que é estabelecido pela sociedade como 

normal. Sua exposição tem como título “Utopias fragmentadas: anomalias 

cotidianas”, realizada em São Paulo no espaço Comuna Sagas, em 2016. 

 

Figura 5 – Efemeridade do Tempo 

 

Fonte: Acervo pessoal do artista Bruno Vital (2016). 

 

Conforme apresentado na figura 5, Vital expõe, na sequência de imagens 

fotográficas, uma composição criada a partir da junção entre os materiais 

orgânico (maçã) e mecânico (engrenagens de relógio), dando ao espectador 

algumas pistas diante de suas escolhas. Sendo uma das características 
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fundantes da arte contemporânea a seleção de materiais inusitados, fica 

evidente a potencialização do conceito por trás da obra. Assim, é possível 

perceber que, nessa narrativa fotográfica, Vital busca despertar no espectador 

um olhar de estranhamento, que o inquiete e o faça pensar, e não somente 

buscar por uma definição da obra, como se expressa também na figura seguinte. 

 

Figura 6 – Exacerbada 

 

Fonte: Acervo pessoal do artista Bruno Vital (2016). 

 

Já na figura 6, Vital apresenta uma sequência de imagens que mostra a 

interação entre uma mão branca (protótipo) e um par de mãos reais. Sabendo 

que o artista é surdo, é possível imaginar que a provocação em sua obra está 

relacionada à opressão e à negação sobre a língua de sinais e o que isso implica 

na vida do sujeito surdo. Entretanto, entendendo que a arte contemporânea é 

aberta a inúmeras interpretações, e sendo Vital um artista contemporâneo, 

deixa-se claro que sua obra pode ser pensada de várias formas a partir da 

subjetividade de cada um.  

O segundo artista surdo que apresentamos é o grafiteiro Rafael Caldeira 

dos Santos, conhecido como Odrus. Em entrevista concedida à revista Traços 

(2019), Odrus explica em Libras, com tradução feita pela esposa Luana, que seu 
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nome artístico, lido de trás para frente, significa surdo. Para o grafiteiro, esse 

nome é a representação da sua essência, a visualidade, “o contato visual 

experimentado pelo grafite” (FRANÇA, 2019). O artista afirma que sempre se 

interessou pelo desenho e que, aos 16 anos, teve seu primeiro contato com o 

grafite por meio dos movimentos hip-hop e break.  

Silva (2017) resgata enfoques da história de Odrus em seu trabalho de 

conclusão de curso na Universidade de Brasília, apresentado em 2017, sob o 

título Silenciado pelo destino: perfil do grafiteiro surdo Odrus. Nele, discorre 

sobre o primeiro encontro do artista com o grafite, que ocorreu por acaso, em um 

passeio pelo centro de comércio do Distrito Federal, com um amigo. Em uma loja 

de skate, Odrus, ao folhear as páginas de um livro sobre grafite, encanta-se 

diante das cores chamativas de uma arte que ele pouco conhecia. 

 O artista revela, em entrevista à Silva (2017), que “A cena de grafite em 

São Paulo é forte, o livro tinha fotos lindas dos muros de lá e eu estava [...] 

apaixonado [...] por algo que combinava mais comigo” (SILVA, 2017, s/p). Odrus 

passou, então, a investir diariamente no aperfeiçoamento de seus desenhos e 

pinturas; apesar da ajuda inicial de amigos grafiteiros ouvintes, seguiu sozinho, 

tornando-se um autodidata. 

O artista participou de exposições em Brasília, no Museu Nacional de 

Brasília - Mundez, no Espaço Cultural Contemporâneo - ECCO e em várias 

capitais do Brasil, além de ter sido convidado para participar em eventos nos 

Estados Unidos, França, África do Sul, Alemanha e Canadá. Enfatiza em seus 

trabalhos a cultura surda, a valorização das pessoas negras e das comunidades 

periféricas. Trabalha em vários projetos sociais, em oficinas de grafite para 

crianças, como a ministrada por ele no Museu de Arte Moderna - MAM e no 

Distrito Federal, na Unidade de Internação do Sistema Socioeducativo de 

Planaltina.  

Entretanto, o caminho do artista surdo não foi fácil; teve uma infância 

marcada pelo abandono do pai, foi excluído por colegas, sofreu com o 

preconceito e foi ignorado pela escola (SILVA, 2017). O único surdo em uma 

sala de ouvintes, e sem intérprete, logo criou meios de deixar menos entediante 

sua estadia na escola regular de ensino. O artista relata à Silva (2017), que 
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Foi uma fase difícil porque a infância é o momento da vida em 
que formamos nossos conhecimentos do mundo e capacidade 
cognitiva, onde descobrimos que não estamos sozinhos e como 
nos integrar e viver em comunidade. Para uma criança que não 
ouve, inserida em um contexto em que pessoas falam para se 
comunicar, o isolamento parece iminente. Mas não foi o que 
aconteceu comigo. Para me integrar, comecei a virar o 
bagunceiro da turma. Não entendia o que os professores 
falavam, logo não tinha interesse pelos conteúdos (SILVA, 2017, 
s/p). 

 

A falta de acessibilidade em sua primeira língua, Libras, na década de 

1990, e a negação de seu direito em se desenvolver “numa comunidade de 

pares” (SKLIAR, 2016, p. 27) fez com que a escola e os estudos não fizessem 

grande sentido para ele. 

Odrus enfrenta, até hoje, as barreiras linguísticas em ambientes culturais 

e artísticos, o que dificulta a sua participação em eventos presenciais e em lives 

pela falta de intérpretes de Libras, explica em entrevista para a revista Metrópolis 

(2020). Segundo ele, é urgente a criação de medidas relacionadas ao ensino de 

Libras aos estudantes surdos, desde o início da vida escolar. Enquanto essas 

ações não se concretizam, Odrus sonha em criar um projeto na periferia para 

crianças surdas aprenderem a arte do grafite. 

Hoje, acredita que o grafite das ruas é uma maneira de inclusão, de 

expressão, comunicação, uma forma de os surdos serem ouvidos (MURTA, 

2017). Segundo o artista, “Minha emoção e inspiração para pintar as ruas vem 

de tudo que eu vivi. Sou negro e cresci na periferia. Senti na pele todas as dores 

de ser preto, pobre e surdo” (METRÓPOLIS, 2020). 

 Em 2019, Odrus foi convidado a participar da primeira edição do evento 

Protagonismo, Identidade e Cultura Surda (PICS), realizado pela Escola 

Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS) Prof. Mário Pereira 

Bicudo, no Jardim Centenário, em São Paulo. O artista fez uma palestra e 

realizou um trabalho com grafite ao vivo em uma grande estrutura, um pilar, 

dentro do espaço escolar. O evento teve como objetivo dar centralidade ao 

sujeito surdo, seu protagonismo e, segundo a diretora da Unidade Escolar, 

Luciana Lopes Bonato de Souza, dar “visibilidade e conscientização e chamar a 

atenção da comunidade para as necessidades da educação bilíngue e 

integração da pessoa Surda” (SME, 2019). 
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 Sobre seu trabalho na EMEBS Prof. Mário Pereira Bicudo, o artista 

comenta na rede social: “Agradeço o convite da EMEBS escola bilíngue de São 

Paulo para participar do evento Protagonismo da Identidade da cultura surda em 

comemoração os seus 20 anos! Amei ter feito esse graffiti em uma escola de 

surdos, muito obrigado” (ODRUS, 2019). 

 

Figura 7 – Painel realizado pelo artista Odrus na EMEBS Prof. Mário Pereira Bicudo 

 

Fonte: Acervo pessoal do artista Odrus. 

 

A figura 7 retrata uma grande conquista tanto do grafite quanto das 

escolas bilíngues de surdos. O grafite, enquanto uma arte de resistência, passa 

a discutir e a problematizar valores sociais e políticos no espaço escolar, assim 

como o faz no espaço urbano, democratizando e desburocratizando a arte 

(GITAHY, 1999). A escola bilíngue de surdos, que também se caracteriza como 

um espaço de luta e resistência, apropria-se do grafite; nesse caso, feito por um 

surdo, como uma linguagem estética argumentativa, que empodera este sujeito 

em suas diferenças. 

Christine Sun Kim é a terceira artista surda referida como um dos 

destaques por seus trabalhos contemporâneos. Transitando pela arte visual, 

instalação, intervenção e performance, a artista explora maneiras de transmutar 
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o som e o silêncio (TED, 2015). Em seus trabalhos, “explora a materialidade do 

som traduzindo-o em traços, cores, formas, movimentos e performances” 

(CULTURA SURDA, 2014).  

O trabalho de Sun Kim se aproxima das propostas artísticas mais 

conceituais de Bruno Vital. Dialogando diretamente com as imagens 

provocativas e perturbadoras de Vital, a arte de Kim também busca impulsionar 

o público a pensar de maneira crítica os conceitos evidenciados na materialidade 

e no processo criativo peculiar da artista surda. 

Kim é Mestre em Música pela Bard College e em Artes Visuais 

pela School of Visual Arts. Seu trabalho provocativo ganha destaque nas mídias 

sociais e na cena contemporânea, com exposições e performances em 

diferentes lugares no mundo, como “Estados Unidos, Coréia de Sul, Áustria, 

Alemanha, Suécia, Canadá, entre outros” (CULTURA SURDA, 2014). 

A artista “relaciona e reformula sua relação com o som e as línguas 

faladas” (TED, 2015), utilizando-se das vozes dos espectadores como se fosse 

a sua própria. Em suas criações, ela conduz as pessoas a cantarem por meio de 

movimentos faciais, e não pelo som que sai de suas bocas, “compondo partituras 

visuais com linguagem [sic] de sinais e símbolos musicais” (TED, 2015). Sua arte 

objetiva levantar “questões sobre a propriedade do som, explorar as linguagens 

orais como moeda social, desconstruir ideias pré-concebidas sobre o silêncio e, 

acima de tudo, desaprender a etiqueta sonora” (TED, 2015). 

A artista não tem a mesma relação emotiva com o som como os ouvintes; 

sua conexão se dá pelas manifestações físicas, internalizando-as, o que se 

desdobra em diversas linguagens (CULTURA SURDA, 2014). Em suas 

instalações, a artista busca em autofalantes, amplificadores e caixas de som a 

produção das vibrações necessárias para criar “manifestações visuais 

produzidas com tintas, cordas, balões, corantes, objetos, etc. Frequências 

tornam-se grafismos, pinturas, símbolos, sistemas” (CULTURA SURDA, 2014, 

s/p). 

É possível refletir sobre o processo de criação e de experimento das 

performances da artista Christine Sun Kim através do curta metragem criado pela 

fotógrafa e cineasta Todd Selb, intitulado “Todd Selb x Christine Sun Kim” (2008). 
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Figura 8 – Imagem retirada do vídeo Todd Selb x Christine Sun Kim 

 

   Fonte: https://www.nowness.com/story/todd-selby-x-christine-sun-kim 

 

Figura 9 – Imagem retirada do vídeo Todd Selb x Christine Sun Kim 

 

         Fonte: https://www.nowness.com/story/todd-selby-x-christine-sun-kim 

 

As cenas escolhidas como imagens 7 e 8 da artista surda Christine Sun 

Kim revelam um trabalho único no qual utiliza-se do espaço de instalação como 

lugar de experimentação. Seu processo criativo acontece diante dos olhos do 

expectador e transforma-se em performance enquanto a artista interage com os 

diversos materiais e as diferentes possibilidades de ressignificação do som, tão 

arraigado a normas ouvintistas. 

Os trabalhos supracitados dos artistas surdos Bruno Vital, Odrus e 

Christine Sun Kim mostram a potência da arte contemporânea em suas 

produções artísticas. Evidencia-se, nas criações desses artistas surdos, 

mensagens encontradas nas metáforas existentes nos materiais utilizados pelo 
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artista Vital, na dimensão poética do grafite de Odrus (que empodera a escola 

bilíngue e seus alunos surdos) ou, ainda, a ressignificação do som, algo tão 

distante do surdo e que se torna a principal matéria no trabalho da artista Kim. 

Nesse sentido, percebe-se que os conceitos que norteiam suas obras seguem o 

mesmo caminho, “a ressignificação e revalorização da surdez como traço 

identitário” (EIJI, 2012, p. 39) e a luta contra o ouvintismo. 

 

2.2 Artes Visuais e Arte Contemporânea: um diálogo necessário na 

educação de alunos surdos 

Tendo a arte contemporânea centralidade na vida dos sujeitos, 

consideramos o quanto ela é essencial no ensino. Para explorar mais 

especificamente as artes visuais na educação de alunos surdos, primeiro, 

resgatamos um conceito chave: o de arte-educação. 

A compreensão sobre a educação através da arte é recente, criada em 

1943 pelo teórico Herbert Read, e que, com o tempo, passou a ser conhecida 

como arte-educação e foi difundida pelo mundo, pontua Duarte Jr. (2007).  

No Brasil, uma mudança significativa ocorreu somente em 1996, com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394 de 1996, 

em que é definida a obrigatoriedade do ensino de arte como disciplina do 

currículo escolar (BRASIL, 1996). Essa lei passa a denominar a antiga Educação 

Artística como Arte, além de compreender as suas quatro áreas: artes visuais, 

teatro, dança e música, considerando a interdisciplinaridade existente na área, 

conforme complementa Araujo (2017).  

Um ano depois, entram em vigor os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) (BRASIL, 1997), tendo como objetivo atender à proposta da LDB/1996 

na elaboração de um currículo que pudesse compreender o ensino em todo o 

país. A proposta dos PCNs de Arte traz “três eixos norteadores: produzir, 

apreciar e contextualizar” como ações que articulam os conteúdos do processo 

de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 49). 

Considerando os estudos a respeito da arte na educação, bem como o 

trabalho do professor nesse processo, Barbosa (1989) desenvolve uma teoria de 

interpretação da arte e culturas visuais conhecida como abordagem triangular, 

possibilitando ao arte-educador aproximações de forma autônoma com o ensino, 

a aprendizagem e a pesquisa.  
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A abordagem triangular é defendida pela autora como sendo 

“conceitualmente mais contemporânea e democrática que os PCNs” porque sua 

proposta oferece mais possibilidades de ações inventivas por parte dos 

professores (BARBOSA, 2014, XXXI). A abordagem triangular se constitui nos 

pilares: ler, contextualizar e fazer, sendo articulados entre si e tendo por objetivo 

incluir a obra de arte como sentido no contexto da vida de quem a observa.  

A associação entre as ações ler, contextualizar e fazer possibilita superar 

o conhecimento formal, expandindo as experiências estéticas dos alunos em 

relação à arte. Barbosa (2014) enfatiza a importância da contextualização tanto 

no fazer como no ver, permitindo que se tenha compreensão do que foi feito, 

ultrapassando a simples apreensão do objeto. A abordagem triangular supera a 

metáfora do triângulo, sendo representada pela figura de ziguezague, 

transcendendo a estruturação metodológica. “Assim, o contexto se torna 

mediador e propositor, dependendo da natureza das obras, do momento e do 

tempo de aproximação do criador” (BARBOSA, 2014, XXXIII). 

Em diálogo direto com a proposta triangular de Barbosa (2014), a autora 

Pillar (2013) discute sobre a importância das artes visuais no espaço escolar e a 

forma como, “sensível e inteligivelmente”, se pode promover situações de leitura 

de imagens, possibilitando “[...] pensar criticamente sobre a visualidade e a 

visibilidade de diversas produções” imagéticas, de modo que não se restrinja a 

“[...] uma explicação verbal, inteligível, do que está sendo visto” (p. 179). 

Refletindo sobre a mediação do professor na escola ou de um monitor em uma 

exposição, a autora destaca que esses sujeitos têm o papel de favorecer o 

estabelecimento de relações entre o aluno e a imagem, estimulando suas formas 

de interpretá-la.  

A visualidade contemporânea passa a ser entendida por diferentes 

modos, seja por meio das mídias, pela arte em suas diversas linguagens ou por 

imagens do cotidiano que nos cercam, nos envolvendo, nos constituindo e 

“formatando modos de ver, pensar e sentir” (PILLAR, 2013, p. 179). 

Especificamente na educação de crianças surdas, precisamos lembrar da 

centralidade que a exploração da visualidade assume nos processos de ensino-

aprendizagem, o que eleva ainda mais as contribuições das artes visuais 

centradas em propostas contemporâneas para o desenvolvimento de alunos 

surdos.  
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De acordo com Reily (2003, 2010), uma pesquisa que discute a arte na 

perspectiva da inclusão da educação bilíngue para alunos surdos deve atribuir 

centralidade à visualidade nas práticas pedagógicas. Para tanto, faz-se 

necessário investir na formação dos professores para que estes consigam 

trabalhar com as imagens com a mesma propriedade com que trabalham a 

oralidade no caso da educação sujeitos ouvintes e a sinalização na educação de 

pessoas surdas. A escola está repleta de imagens que requerem interpretação 

pelos alunos e professores. A autora complementa, afirmando que raciocinar 

visualmente e enxergar possibilidades é o caminho que se deve buscar na 

formação desses professores. 

Considerando o destaque da linguagem visual no desenvolvimento dos 

sujeitos surdos, é possível reconhecer uma das contribuições das artes visuais. 

A arte como possibilidade educadora, tal como propõe Barbosa (1989), traz uma 

ideia de leitura da imagem para além da contemplação. Ela pode levar os sujeitos 

a perceberem as relações e significados das imagens, de maneira que a história 

da arte passe ser vista de modo não linear, o que geraria uma contextualização 

da obra de arte no tempo e, consequentemente, a exploração de suas 

circunstâncias não isoladas em nosso cotidiano.  

De acordo com os PCNs de Arte, diversas manifestações visuais são 

criadas e expostas nos dias atuais, originando a necessidade “de uma educação 

para saber ver e perceber, distinguindo sentimentos, sensações, idéias e 

qualidades contidas nas formas e nos ambientes” (BRASIL, 1998, p. 63). É 

fundamental que tais reflexões sejam absorvidas pela escola, nas aulas de arte, 

e, sobretudo, nas de artes visuais (BRASIL, 1998). A aprendizagem em artes 

visuais favorecerá compreensões mais amplas sobre conceitos acerca do 

mundo contemporâneo a partir de atitudes críticas (BRASIL, 1998). Assim, a 

começar pela valorização das experiências dos alunos em artes visuais 

mediante a arte contemporânea, as práticas artísticas dessas crianças tornam-

se mais reflexivas, plurais e complexas. 

Nesse sentido, Strobel (2008) traz a importância das artes visuais como 

artefato cultural pelo qual artistas surdos se expressam, contam a história de seu 

povo, suas lutas, seu “modo de ser, ver, entender e transformar o mundo” (p.37). 

A cultura surda é “compreendida por artistas surdos e empreendida em suas 

produções artísticas, como dispositivo pedagógico, de modo a serem 
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consumidas pela comunidade surda, constituindo estes sujeitos” (RAUGUST, 

2018, p. 20). Desta forma, o sujeito surdo é “constituído histórica e culturalmente, 

produto e produtor de si mesmo” (p. 20), partindo de dispositivos tradicionais 

como a escola, mas, também, de “outros contextos, em que a arte atua na 

formação do sujeito contemporâneo, ensinando modos de ser, de constituir-se e 

comportar-se” (p.20). 

Pensar a arte baseada “nos princípios do alto modernismo” (BARBOSA, 

2008, p. 23) e na especificidade das linguagens artísticas não é mais possível. 

As dificuldades em entender a arte contemporânea, em sua natureza híbrida, 

pelos arte-educadores12 devem ser superadas. Isso porque a “colaboração entre 

as artes e os meios de produzi-la vem se intensificando” (p. 23) cada vez mais 

no cenário artístico contemporâneo, incluindo produções artísticas de artistas 

surdos como Bruno Vital (Brasil), Odrus (Brasil), Christine Sun Kim (EUA), Bruce 

Nauman (EUA), Evelyn Bencicova (Eslováquia), Nancy Rourske (EUA) e outros. 

Segundo Richter (2008), a arte contemporânea pode ser utilizada no 

ensino “em suas múltiplas manifestações e suas múltiplas estéticas” (p. 105) de 

maneira intercultural, com o “objetivo de propiciar uma educação inclusiva no 

seu sentido mais amplo, respeitando as individualidades pessoais e as 

características culturais de todos os grupos [...] que compõem a nossa 

sociedade” (p. 105). Nas possíveis multiplicidades estéticas da arte 

contemporânea, “os artistas buscam sua responsabilidade social, procurando 

salientar suas culturas de origem e o intercâmbio entre culturas” (p. 106). A arte 

surda – conhecida mundialmente como De'VIA – traz, em seu valor estético e 

percepção estética, “categorias que possuem raízes profundamente inseridas na 

realidade cultural e artística” (p.106) do povo surdo.  

O aluno surdo é um “produtor de cultura em formação”; assim, a escola 

deve incorporar o universo artístico contemporâneo em suas propostas 

pedagógicas, “[...] trabalhando seus valores estéticos, escolhas artísticas e 

padrões visuais” (BRASIL, 1998, p. 64). Partindo desse contexto – e criando-se 

                                            

12 O termo arte-educador, que surgiu a partir de Ana Mae Barbosa, engloba uma categoria 
profissional dos professores devidamente licenciados em Arte, que se legitimou nos anos 1980 
“na Semana de Arte e Ensino (15-19 de setembro) na Universidade de São Paulo, a qual reuniu 
2.700 arte-educadores de todo o País” (BARBOSA, 1989, p. 173). 
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condições de ampliação no repertório estético desses alunos –, o professor 

passa a mediá-los no processo criativo de aprendizagem da arte 

contemporânea.  Mediação esta, ancorada na abordagem triangular (BARBOSA, 

2014), que prioriza, além da leitura de imagem, a contextualização e o fazer 

artístico. Despertando no aluno o interesse, a interação e a motivação pelo fazer 

artístico, sem perder de vista a construção individual, as experiências, as 

aprendizagens, a relação com a natureza que o aluno traz consigo. 

É importante destacar, ainda, que a mediação com os alunos surdos 

precisa ser feita de modo a romper com os impedimentos linguísticos, por meio 

do uso da Libras. Na troca entre seus pares linguísticos13, crianças surdas 

passam a internalizar e a organizar os conceitos e significados e, imersas em um 

“mundo visual, apreendem, a partir dele, a maior parte das informações para a 

construção de seu conhecimento” (LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2018, p. 

186). Assim, elas passam a refletir e fazer relações no que é expresso nas 

imagens, nas artes visuais e, sobretudo, na arte contemporânea.  

Martins, Bertho, Campos e Lacerda (2016) descrevem uma experiência 

com uma professora de arte não usuária da Libras e alunos surdos de uma 

escola municipal regular inclusiva em Campinas – SP. A professora relata que 

quando assumiu uma turma de alunos surdos foi pega de surpresa, o que 

dificultou muito o desenvolvimento das aulas de arte, pois mesmo contando com 

um intérprete, o fato de não saber a Libras a incomodava, uma vez que não 

permitia a criação de vínculos.  

Esses mesmos autores evidenciaram que o fato de haver estranhamento 

na relação aluno-professor mobilizou a docente a buscar mais do que era 

oferecido: saber mais sobre a surdez, aprender Libras para interagir com os 

alunos, se constituir como educadora desse grupo, criando laços afetivos com 

eles e sabendo a língua de sinais para poder se sentir sua professora. Essa 

dinâmica promoveu processos de ensino articulados ao que é priorizado no 

aprendizado do aluno surdo, de quem ele é. 

                                            

13 Os pares linguísticos, ao qual no referimos no texto, estão em consonância com os autores 
Lacerda, Santos e Caetano (2018). Trata-se de adultos fluentes na Libras, surdos e ouvintes, 
como professores e/ou intérprete de Libras. 
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A experiência relatada levou os autores a planejarem um projeto 

interdisciplinar, que partiu da literatura, com o tema “Leonardo Da Vinci, suas 

produções culturais e nossas (re)apropriações: a busca por movimentos surdos 

na arte”. Na proposta, os alunos foram estimulados a pesquisarem sobre a vida 

e a obra do artista, reproduzida em “intervenções culturais de grupo surdos” 

(MARTINS; BERTHO; CAMPOS; LACERDA, 2016, p. 89). Além disso, foi 

explorado não só o estilo da pintura e obra do artista como, também, análise e 

apresentação de releituras dessas obras feitas por artistas surdos. Nesse projeto 

interdisciplinar, as disciplinas envolvidas foram história, português, geografia e 

arte. 

Com base nas referências pesquisadas e temáticas de diferentes 

disciplinas, foi proposto que os alunos, nas aulas de arte, compusessem e 

produzissem seus autorretratos em desenhos e por fotos. Nas aulas de história, 

foram destacados: a identidade surda, movimentos sociais surdos e as 

diferenças surdas. Para a criação dos autorretratos, foram usados programas de 

edição de imagens para que os alunos pudessem interferir nas fotos, mudando, 

realçando suas características e recriando a si mesmo.  

Além disso, foi apresentado aos alunos a obra “Deaf Mona Lisa”, da artista 

Nancy Rourke (Figura 9); uma releitura feita a partir da apropriação da imagem 

da obra de Leonardo Da Vinci, Mona Lisa. A apropriação é um “termo utilizado 

pelos estudiosos e críticos para identificar e indicar o uso de objetos, imagens 

ou textos que são incorporados a uma determinada obra, formando assim uma 

nova arte” (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2021). Iniciou-se no século XX 

com os artistas cubistas, ganhando destaque em sequência com o ready-made, 

de Marcel Duchamp, e continua a ganhar espaço na arte contemporânea, como 

crítica ao que é considerado exclusivo e original. 
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Figura 10 – Deaf Mona Lisa" Nancy Rourke 

 

Fonte: http://www.nancyrourke.com 

 

As ressignificações trazidas pela artista, em sua versão da Mona Lisa 

Surda, colocam a cultura surda em evidência, legitimando-a. Segundo Raugust 

(2018), “A arte, portanto, utiliza seus endereçamentos para tocar, transformar e 

produzir verdades sobre a cultura surda e sobre os sujeitos que dela participam” 

(p. 27). Desta forma, os alunos surdos envolvidos no projeto são incentivados 

ainda mais a participar das aulas propostas, pois estão sendo representados, 

valorizados, sentindo-se pertencentes a uma comunidade surda e a uma cultura 

surda que é “produtora de significados que a legitimam, construindo identidades” 

(p. 21).  

Este relato evidencia que os procedimentos metodológicos usados pelos 

educadores no processo de ensino-aprendizagem do surdo foram facilitadores 

que promoveram o contato desses alunos com as artes visuais em proposta 

contemporânea. 

Uma série de fatores contribuiu para o bom andamento desse projeto, 

dentre os quais, os autores destacam: a) a criação de vínculo entre o professor 

e os alunos; b) o aprendizado da Libras como fundamental na relação aluno e 

professor; c) o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar e d) a criação de 

procedimentos facilitadores nos discursos coletivos sobre os temas estudados. 

Tais ações foram determinantes para a aprendizagem dos alunos surdos.  

A arte, como uma das dimensões do mundo cultural, permite aos sujeitos 

surdos que se descubram em suas produções e expressões, construindo-se 

como sujeitos da experiência visual. Nesse sentido, por meio das artes visuais, 

http://www.nancyrourke.com/
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em uma perspectiva contemporânea, tais possibilidades se ampliam em 

manifestações artísticas, criadas e analisadas pelo ângulo da visão. Assim, cada 

modalidade artística se revela diferentemente no âmbito visual, podendo se 

compor “de expressões e representações da vida, materializadas em formas 

visivas” (FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 77). 

Pensar as artes visuais em uma concepção contemporânea na educação 

de alunos surdos é olhar para um processo de ensino-aprendizagem pautado na 

visualidade de maneira reflexiva e investigativa, possibilitando aprofundamento 

nos percursos criativos dessas crianças. 
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SEÇÃO III - PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

A fundamentação teórica desta pesquisa teve, como fonte de dados, 

livros, artigos, dissertações, teses, publicações que discorreram sobre o tema 

das artes visuais e a arte contemporânea na educação do sujeito surdo 

apresentados em diferentes sites de busca e em bibliotecas físicas. 

Articuladamente com as leituras, foram realizados fichamentos e anotações dos 

pontos mais importantes de cada referência, auxiliando na consulta para a 

escrita da dissertação. 

A metodologia empregada nesta pesquisa é de cunho quantitativo-

qualitativo, tendo esta uma perspectiva dialética entre si. Segundo Gamboa 

(2013), as categorias quantitativa e qualitativa,  

 

[...] modificam-se, complementam-se e transformam-se uma na 
outra e vice-versa, quando aplicadas a um mesmo fenômeno. 
De fato, as duas dimensões não se opõem, mas se inter-
relacionam como duas fases do real num movimento cumulativo 
e transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las 
uma sem a outra, nem uma separada da outra (GAMBOA, 2013, 
p.103). 

 

Ambas as abordagens de pesquisa, quantitativa e qualitativa, podem ser 

aplicadas ao mesmo evento, operando, contudo, em perspectivas diferentes. A 

quantitativa apresenta-se a partir de “resultados e dados expressos em 

números”, e esses números, ao serem “interpretados e contextualizados à luz da 

dinâmica social mais ampla, [tornam] a análise [...] qualitativa” (GAMBOA, 2013, 

p. 104).  A abordagem quantitativa, nesta pesquisa, revela-se no mapeamento 

de dissertações e teses de temas relacionados ao nosso objeto de pesquisa; já 

a qualitativa é evidenciada pela análise de entrevistas, selecionando detalhes 

importantes ao desenvolvimento desse estudo. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas: 1) no mapeamento de 

produções científicas que articulassem questões relacionadas ao ensino de artes 

visuais e arte contemporânea para alunos surdos; e 2) na realização de 

entrevistas com uma professora ouvinte bilíngue que leciona para turma bilíngue 

formada por alunos surdos e um professor especialista em arte que atua nessa 

mesma turma. 
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3.1 Pesquisa documental 

O mapeamento das produções científicas aconteceu em consulta a três 

bancos de acervos bibliográficos, no segundo semestre de 2019; são eles: o 

(CAPES), (BDTD) e (SciELO). Com essa busca, tivemos o objetivo de 

compreender o que foi publicado sobre o tema e quais as lacunas sobre o ensino 

de artes visuais para alunos surdos. 

Considerando os cuidados a serem abordados na seleção das pesquisas, 

dividimos inicialmente a coleta em três etapas: a) escolha das palavras-chave 

juntamente com a orientadora; b) busca de produções nos bancos de dados já 

citados e c) seleção refinada dos trabalhos pertinentes ao tema de pesquisa a 

partir da leitura de palavras-chave, títulos, resumo e fichamento, orientados por 

roteiro de questões (Apêndice A).  

As palavras-chave utilizadas combinadamente em nossa filtragem foram: 

“artes visuais” e “surdez”; “artes visuais” e “surdo”; “artes visuais” e “sujeito 

surdo”; “artes visuais” e “aluno surdo”; “artes visuais” e “educação de surdos”; 

“artes visuais” e “artistas surdos”; “artes visuais” e “fotografia”; “artes visuais” e 

“arte contemporânea”. 

Após a realização de buscas com o uso dessas palavras-chave 

combinadas nos bancos de dados (CAPES, BDTD, SciELO), as produções 

mapeadas foram tabuladas com o objetivo agrupá-las e enumerá-las a partir de 

de suas palavras-chave que correspondem a diferentes categorias de análise. 

 

3.2 Critérios de escolha dos participantes de pesquisa 

Para as entrevistas que sucederam ao mapeamento bibliográfico, utilizou-

se como critério da seleção dos participantes: o local, sendo este escola-polo 

com classe bilíngue de alunos surdos no município de Guarulhos; que a classe 

de alunos surdos empregasse a Libras como língua de instrução e a língua 

portuguesa em sua modalidade escrita como segunda língua; ter professor 

especialista de arte, além de contar com a regência de professores bilíngues da 

sala de alunos surdos e tradução e interpretação nas aulas de professores 

especialistas ouvintes sem fluência na língua. 
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3.2.1 Os professores e a escola campo 

Os professores selecionados para as entrevistas lecionam em uma turma 

de ensino fundamental I multisseriada14, com crianças de idade entre 6 a 12 

anos, integrando uma escola-polo bilíngue. Essa foi criada em função das 

prerrogativas do Decreto n°5626/2005, no município de Guarulhos, em que 

circulam as línguas Libras e Língua Portuguesa. Embora as salas bilíngues 

sejam compartilhadas por dois professores, em nossa pesquisa, apenas uma 

das docentes aceitou ser participante da entrevista. O professor especialista em 

arte, será chamado por nós de Sandro15, não é usuário da Libras; no entanto, 

durante as suas aulas, a professora bilíngue, a qual chamaremos de Amália16  

atua como intérprete, ambos são participantes de nossa pesquisa. 

Primeiramente, trazemos esclarecimentos gerais sobre a Escola da 

Prefeitura de Guarulhos Rodrigo González17, local em que a professora bilíngue 

participante e o professor especialista em arte trabalham com as crianças 

surdas, as quais são sujeitos desta pesquisa. Os dados que compõem o quadro 

1 foram retirados do site do portal da educação do Município de Guarulhos18 e 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola Rodrigo González. 

 

Quadro 1 – Dados Gerais da Escola da Prefeitura de Guarulhos Rodrigo González. 

Dados Gerais EPG Rodrigo González Quantidade 

INFRAESTRUTURA 

FÍSICA 

Salas 13 

Turmas 39 

Sala AEE 1 

Sala Informática 1 

ETAPAS E 
Ensino Infantil 121 

Ensino Fundamental 1.247 

                                            

14 O termo “sala multisseriada”, utilizado no texto, refere-se a uma sala bilíngue de alunos surdos 
de diferentes idades e que estudam do 1°ano ao 5°ano do ensino fundamental I. 
15 Nome fictício criado com o objetivo de preservar a identidade do professor especialista de arte. 
16 Nome fictício criado com o objetivo de preservar a identidade da professora bilíngue da sala 
de surdos. 
17 Nome fictício dado à escola selecionada para a pesquisa, uma homenagem ao cartunista surdo 
Rodrigo González. 
18 Para compor o quadro com os dados gerais da escola Rodrigo González, consultamos o portal 
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/  Acesso em: 18 marc. 2021. 

http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/
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MODALIDADES DE 

ATENDIMENTO 

Educação Especial* 13 

Educação Jovens e Adultos 0 

TURNOS 

07h00 às 11h00 2ª à 6ª feira 

11h00 às 15h00 2ª à 6ª feira 

15h00 às 19h00 2ª à 6ª feira 

QUADRO 

DE 

SERVIDORES 

Diretor 1 

Vice-diretoras 2 

Coordenadoras pedagógicas 2 

Assistentes de gestão escolar 3 

Agentes escolares 3 

Professores de Educação Básica 51 

Professoras de Educação Especial 
– D.A19 

2 

Professores de Educação Especial 
– D.I20 

2 

Professora de Atendimento 
Educacional Especializado – 

AEE 

1 

Professores de Educação Física 2 

Professores de Inglês 2 

Professores de Arte 2 

Cozinheiras 9 

Servidores para limpeza e 
conservação 

6 

Fonte: Elaboração própria. 
 * Educação Especial faz parte da etapa Ensino Fundamental. 

 

A escola Rodrigo González é considerada de porte grande, com 

aproximadamente 1.100 alunos e mais de 32 classes, conforme Portaria nº 

54/2010 da Secretaria de Educação do Município de Guarulhos (GUARULHOS, 

2010). A unidade escolar é parte integrante de um complexo educacional, social 

e de saúde, composto pelo Centro Educacional Unificado (CEU) e a UBS local 

                                            

19 A sigla D. A. significa deficiência auditiva. 
20 A sigla D.I. significa deficiência intelectual. 
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(Unidade Básica de Saúde). Além disso, é Escola Polo AEE21 e possui “uma sala 

de recursos destinada ao Atendimento Educacional Especializado – AEE, duas 

salas de Educação Especial, uma turma multisseriada de 6 a 12 anos formada 

por alunos surdos e uma destinada à deficiência intelectual e uma biblioteca” 

(PPP, 2020). 

A Escola baseia-se na concepção da Escola da Ponte – Portugal, que tem 

como central a integração e cooperação entre todos os integrantes da 

comunidade escolar, partindo de valores como: “autonomia, solidariedade, 

responsabilidade e democraticidade” (SILVA, 2006, p. 13), os quais orientam e 

constituem todo o processo educativo da escola. Em seu Projeto Político 

Pedagógico – PPP, nossa escola pesquisada aponta para “uma aprendizagem 

significativa na construção de valores e fortalecimento das relações, 

promovendo respeito, dignidade, desenvolvendo assim cidadãos críticos e 

democráticos, conscientes do seu papel na sociedade” (PPP, 2020, p.13).  

Dessa maneira, a escola Rodrigo González, ao dialogar com os valores 

fundantes da Escola da Ponte, busca efetivá-los no cotidiano da instituição. 

Nessa perspectiva, Santos (2001) discorre, em prefácio da obra de Rubem 

Alves: “Mais do que um projeto de educação para a cidadania, o que 

verdadeiramente distingue a Escola da Ponte é uma práxis de educação na 

cidadania” (p.15). 

Os professores especialistas que lecionam na classe bilíngue de surdos 

são três ouvintes, sem fluência na Libras, das áreas de inglês, educação física e 

arte; não há, até o momento, intérprete ou educador surdo atuando nessa turma, 

sendo que, dentre as duas professoras22 regentes que atuam nela, a professora 

que participa da pesquisa tem fluência na Libras. 

A professora bilíngue tem o compromisso de lecionar os conteúdos de 

todas as áreas do conhecimento por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

                                            

21 A Escola-Polo de Atendimento Educacional Especializado deve fazer constar, em seu projeto 
político-pedagógico, a sua intenção de atuar no atendimento educacional especializado a um 
grupo específico da educação especial. Deve possuir salas de recursos multifuncionais ou 
específicas para o atendimento educacional especializado bem como profissionais qualificados 
com atuação permanente na unidade escolar. Fonte: https://www.gov.br/mec/pt-
br/assuntos/noticias/mec-lanca-documento-sobre-implementacao-da-pnee-1/pnee-2020.pdf 
Acesso em: 10 mar. 2021. 
22 A segunda professora, por não ser participante da pesquisa, não é considerada neste tópico 
descritivo. 
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Para isso, precisou ter formação bilíngue especializada em Libras e Língua 

Portuguesa podendo, então, desenvolver práticas pedagógicas pensadas para 

os alunos surdos. 

No entanto, diante da necessidade de interpretação nas aulas dos 

professores especialistas ouvintes, e na ausência de intérprete, a professora 

bilíngue participante deste estudo contribui com a interpretação nessas aulas. O 

papel de professor bilíngue é diferente do papel de tradutor e intérprete, 

conforme evidenciado no Decreto n°5.626/2005, no Capítulo IV, art. 14, inciso 

VIII  

 

§ 2º O professor da educação básica, bilíngüe, aprovado em 
exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras - 
Língua Portuguesa, pode exercer a função de tradutor e 
intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja função é distinta 
da função de professor regente (BRASIL, 2005). 

 

Assim, a função do professor regente da classe bilíngue é distinta da 

função de tradutor e intérprete de Libras. Contudo, com a ausência de 

profissionais como o intérprete, na escola em questão, a professora bilíngue 

acaba exercendo essa função de maneira informal, suprindo essa necessidade 

de interpretação tão essencial em uma educação bilíngue para surdos. 

Essa limitação no número de profissionais e a ausência da atuação do 

educador surdo refletem a falta de diálogo entre políticas educacionais, que 

regulam a educação básica nacional, e as políticas educacionais inclusivas, que 

precisam fazer garantir os direitos das pessoas surdas. 

A exemplo de políticas educacionais, citamos a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC. Essa se trata de um documento normativo que passa a ser 

aplicado a partir de 2018, em toda educação básica, desde a educação infantil 

até o final do ensino médio. Desta forma, todas as escolas, após essa data, 

passam a implementar no PPP os objetivos dispostos na BNCC. Tal fato é 

destacado no PPP da escola Rodrigo González, objeto de nossa pesquisa, “A 

partir de 2018, as expectativas de aprendizagem referem-se à Base Nacional 

Curricular Comum” (PPP, 2018, p. 24). 

Nesse sentido, pensando nas classes bilíngues de alunos surdos, alguns 

impasses surgem quando se olha para um alinhamento entre um currículo 
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voltado à educação bilíngue de surdos e outro disposto na BNCC, a qual não 

considera a Libras em seu documento. 

Ao procurar na BNCC por educação bilíngue, encontramos sobre a 

educação bilíngue indígena, assegurando “seus sistemas próprios de ensino e 

aprendizagem, tanto dos conteúdos universais quanto dos conhecimentos 

indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua” (p. 18). 

E, ao analisar a composição do ensino fundamental, organizado pela BNCC, na 

área da linguagem, o documento cita: a Língua Portuguesa, Língua estrangeira 

moderna, Educação Física, Arte e Língua materna das populações indígenas, 

deixando de fora a Língua Brasileira de Sinais – Libras (MEC, 2018, pp. 61-63). 

Desta forma, a BNCC, ao não considerar a Libras, reconhecida pela Lei 

n°10.436/2002 como a língua natural do sujeito surdo, deixa de olhar para esse 

aluno, negando a ele “a igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola”, contidas no artigo 206, inciso I da Constituição Federal de 1988. 

Da mesma maneira, há uma controvérsia quando se leva em 

consideração a falta de especificações sobre o ensino bilíngue para surdos na 

BNCC e o estabelecido no Decreto nº 5.626/05, o qual reconhece a Libras como 

L1 do surdo, isto é, sua língua de instrução, por meio da qual serão ministradas 

todas as disciplinas, incluindo a língua portuguesa como L2 na modalidade 

escrita “em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental” (BRASIL, 2005). 

Além disso, o Decreto destaca a formação e a certificação dos profissionais 

envolvidos nos processos escolares de surdos como os professores, instrutores 

e intérpretes e, da mesma maneira, a Lei n°12.319/2010 regulamenta a profissão 

do tradutor e intérprete de Libras (BRASIL, 2010). 

Deste modo, o difícil diálogo estabelecido entre a política nacional de 

educação e a legislação que trata especificamente dos “processos linguísticos, 

sociais e educacionais dos sujeitos surdos” (LACERDA; LODI; GURGEL; 

SANTOS, 2011, p. 2) acaba dando margem a diversas interpretações. As várias 

formas de entendimento sobre as reais necessidades dos alunos surdos podem 

resultar em projetos educacionais que não consideram suas especificidades 

(LACERDA; LODI; GURGEL; SANTOS, 2011). 

Entretanto, ainda que existam tais lacunas deixadas pelas políticas 

educacionais, a escola Rodrigo González, com o apoio de seus professores, 

busca desenvolver práticas de ensino voltadas para a garantia de direito de seus 
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alunos surdos por meio da organização de educação bilíngue expressa nas 

seguintes ações:  

 a criação de uma única turma multisseriada, de 1° a 5° ano, para que as 

crianças possam conviver e socializar com seus pares linguísticos e trocar 

experiências entre elas, garantindo aprendizado na relação de alunos 

com menos e mais contato com a Libras. 

 na ausência do educador de Libras, preferencialmente surdo, a 

professora bilíngue cumpre com as aulas voltadas para o 

desenvolvimento e aprendizagem da Libras; no entanto, isso não 

contempla a experiência da cultura e identidade surda nas trocas que 

seriam possíveis pela atuação de um adulto surdo junto às crianças 

surdas.  

 Como não há, na escola, professores especialistas de arte, educação 

física e inglês que sejam bilíngues e nem intérpretes de Libras, a 

professora regente, participante da pesquisa, faz a interpretação das 

aulas dessas disciplinas. 

 tendo a necessidade de formação em Libras para a unidade escolar, 

comunidade e familiares, a professora bilíngue Amália23 teve a iniciativa 

de criar uma proposta de formação em Libras, em horários possíveis na 

sua carga horária. 

Vale esclarecer que as classes bilíngues formadas por alunos surdos, no 

Município de Guarulhos, foram criadas a partir da Lei nº7.795, de dezembro de 

2019, pela Rede Municipal de Ensino, passando a atender alunos surdos das 

“etapas da educação infantil, do ensino fundamental regular e na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA” (GUARULHOS, 2019, p. 2).  

 Essa iniciativa do Município caminha no sentido de suprir importantes 

necessidades na educação bilíngue para alunos surdos, conforme o que se 

dispõe:  

  

Art. 2º A Classe de Educação Bilíngue utilizará a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras como língua de instrução e a língua 

                                            

23 Nome fictício dado à professora bilíngue da classe de surdos, participante dessa pesquisa. 
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portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. 
Parágrafo único. Na perspectiva de educação bilíngue:  
I - a Libras será considerada como língua de comunicação, de 
instrução e entendida como componente curricular que 
possibilite aos surdos o acesso ao conhecimento, à ampliação 
do uso social da língua nos diferentes contextos e a reflexão 
sobre o funcionamento da língua e da linguagem em seus 
diferentes usos; 
Art. 3º O atendimento ofertado na classe de educação bilíngue 
deverá compor o Projeto Pedagógico de cada escola, 
fundamentado nas diretrizes estabelecidas pela Secretaria de 
Educação, na proposta curricular da rede municipal [...] § 1º A 
aquisição da Libras deve ocorrer através da interação com 
instrutor de Libras, preferencialmente, e/ou com professor 
regente bilíngue devidamente habilitado (GUARULHOS, 2019, 
p. 2). 

 

A criação das salas bilíngues é um avanço para o Município na medida 

em que busca caminhar no sentido da proposição de uma educação bilíngue 

para surdos. Contudo, existe uma necessidade em formar mais profissionais na 

área de educação bilíngue, como professor bilíngue, instrutor surdo e intérprete 

de Libras, apontados na Lei nº10.436, de 2002, e no Decreto nº5.626, de 2005. 

Isso se comprova pela ausência desses profissionais na classe bilíngue da 

escola Rodrigo González. 

As salas bilíngues apresentam-se como um importante espaço para que 

se tenha a língua de sinais como a língua das interações entre esses alunos e 

professores na sala de aula, favorecendo a construção de sua primeira língua. 

Sendo assim, a escola passa a ter um papel fundamental nessas relações, 

mediando e desenvolvendo possibilidades de atender aos alunos e à 

comunidade surda e atuar com sujeitos surdos em ações pedagógicas inclusivas 

que reconheçam, respeitem e valorizem a surdez como diferença.  

Deste modo, é importante destacar ainda que a ausência de profissionais 

(professor bilíngue, instrutor e intérprete) dificulta e até impede o atendimento 

pleno da caracterização de uma proposta de educação bilíngue, pautada na 

utilização da Libras como L1 em todo o desenvolvimento e processo educativo 

do aluno surdo e do português escrito como sua L2. 

Nessa perspectiva, ao pensar nas aulas dos especialistas – 

especificamente nas aulas de arte, como objeto de estudo desta pesquisa –, é 

importante entender a necessidade da fluência em Libras para a comunicação 

entre professor ouvinte e alunos surdos. Para que se possa alcançar resultados 
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de reflexão e produção da arte em sala de aula, o professor de arte também 

precisaria ser fluente em Libras, no entanto, é preciso que essa questão 

contemplada por lei seja posta em prática. Podemos inferir que isso se deva ao 

fato de que essas aulas nas turmas de Fundamental - Anos Iniciais sejam 

bastante recentes e, igualmente, para as classes bilíngues, o que levou ao não 

investimento em formação de Libras para esses profissionais até o momento.  

Desta forma, o que é possível hoje para garantir a participação dos alunos 

surdos da escola Rodrigo González nas aulas de arte, educação física e inglês 

é a interpretação da professora bilíngue regente da sala. Nesse caso, 

estabelece-se uma parceria entre professora bilíngue e professores 

especialistas, principalmente na preparação de planos de aula, para que sejam 

consideradas as especificidades dos sujeitos surdos. Vale pontuar esta 

importante iniciativa da professora bilíngue em interpretar as aulas dos colegas 

especialistas, o que evidencia a fragilidade das políticas educacionais em não 

entender a relevância dos papéis específicos dos profissionais que atuam na 

educação bilíngue. 

 

3.2.2 A coleta das entrevistas 

 

Para a realização da coleta de dados com os participantes, foi preciso a 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp, sendo enviado o 

Projeto de Pesquisa, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), além dos roteiros de entrevistas realizadas com os professores 

(Apêndice C) e (Apêndice D). 

O modo de entrevista utilizado nesta pesquisa foi a semiestruturada. 

Conforme Triviños (1987, p. 146), essa técnica 

  

[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em 
seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 
respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 
experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 
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Nesse sentido, ao escolhermos as entrevistas semi-estruturadas como 

técnica de coleta de dados. Os roteiros de entrevistas foram formados por 

questões centradas nos aspectos do cotidiano escolar: como os professores 

planejam suas aulas, como as organizam e de que forma se dá o 

desenvolvimento delas; o que mais motiva os alunos, os pontos fortes da turma, 

quais as experiências que já tiveram com a arte e a cultura de maneira positiva; 

a relação dos professores e dos alunos com a família, com o bairro, com a 

escola, todas fundamentadas em referenciais teóricos basilares da pesquisa. A 

partir de perguntas já formuladas previamente, no decorrer das entrevistas, 

outras questões se apresentaram e, de maneira natural, as experiências 

reveladas pelos professores integram-se à construção da pesquisa, levantando 

mais perguntas e hipóteses, sempre dentro do foco principal colocado pelo 

entrevistador. 

Foram planejados dois roteiros semiestruturados: um para a entrevista 

com o professor especialista em arte (Apêndice C) e o outro a professora bilíngue 

(Apêndice D). Ambas as entrevistas tiveram o objetivo de conhecer a visão 

desses professores sobre a participação dos alunos surdos em propostas de 

artes visuais, no cotidiano da classe bilíngue. 

As questões estabelecidas para o roteiro de entrevista com a professora 

bilíngue tiveram como centralidade conhecer o cotidiano escolar dos 11 alunos 

surdos que compõem a turma bilíngue e suas famílias. Entender as relações 

entre os alunos surdos e suas famílias, as famílias e a escola e a escola e os 

alunos surdos. Compreender a importância do trabalho da professora bilíngue e 

as dificuldades em atender às demandas exigidas em uma educação bilíngue de 

surdos com a ausência de profissionais essenciais como o intérprete e instrutor 

de Libras. Além de saber como se dão as atividades e projetos interdisciplinares 

propostos entre a professora bilíngue e o professor de arte para os alunos 

surdos. 

Já as questões do roteiro de entrevista com o professor de arte focaram 

em entender que tipo de aula de arte é oferecida aos alunos surdos da turma 

bilíngue e de que maneira as aulas são mediadas pela Libras. Procuramos 

descobrir qual a relação estabelecida entre o professor ouvinte e os seus alunos 

surdos, bem como saber quais os materiais, espaços, linguagens artísticas 

utilizadas nas aulas de arte e se existe interesse desses alunos em fazer as 
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atividades propostas. Buscamos compreender como o professor de arte constrói 

seu planejamento para a classe bilíngue e se existe alguma parceria nos planos 

de aula com a professora bilíngue. Se o professor de arte já trabalhou, com as 

crianças surdas, propostas artísticas voltadas às artes visuais com enfoque na 

arte contemporânea. E descobrir se, em propostas de projetos artísticos com os 

alunos surdos, as crianças já mostraram um pouco de quem elas são, se falaram 

de si por meio das artes visuais. 

Essas informações relatadas pelos professores nos possibilitam fazer um 

mapeamento da organização didática e das interações em sala entre eles e os 

alunos surdos, trazendo um entendimento sobre o que essas crianças mais 

gostam de fazer, como participam das atividades propostas e o que elas dizem 

sobre si nas propostas em artes visuais no cotidiano de uma sala bilíngue.  

É preciso destacar que durante o período de coleta de dados, em 2020, a 

pesquisa sofreu um grande impacto devido à pandemia mundial causada pela 

doença Coronavírus – COVID-19 (FIOCRUZ, 2020). No Brasil, foi decretado 

estado de calamidade pública em 20 de março de 2020, pelo Decreto Legislativo 

nº 6 (BRASIL, 2020), evidenciando a gravidade da contaminação pelo vírus.  

No estado de São Paulo, considerando a necessidade da diminuição da 

disseminação da COVID-19, foi disposto, em 4 de maio de 2020, o 

distanciamento social por meio do Decreto nº 64.959 (SÃO PAULO, 2020).  

Esse cenário pandêmico afetou diretamente o projeto inicial da pesquisa 

tanto na realização de entrevistas, em lócus, com os professores, quanto na ideia 

em realizar-se uma intervenção em artes visuais, a partir da fotografia, na escola 

em que os alunos surdos se representariam nesse espaço e nas relações 

estabelecidas nesse ambiente de maneira protagonista e autoral. Além da 

intervenção, havia a previsão da realização de um período de observações, da 

pesquisadora, com a turma bilíngue, impactando na redefinição da questão da 

pesquisa. 

As entrevistas realizadas nesta dissertação partiram de um olhar sócio-

histórico-cultural, considerando tratar-se de uma relação estabelecida entre os 

sujeitos, entrevistador e entrevistados, de maneira dialógica e singular com “a 

totalidade, do individual com o social” (FREITAS, 2002, p. 29). Entendendo 

nossa pesquisa como sendo centrada nas ciências humanas, considera-se como 

sujeito de nosso estudo o homem. Diferentemente de uma interação entre 
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“sujeito-objeto” (p. 24), a relação entre sujeitos, pesquisadora e professores, se 

faz por meio da troca entre duas pessoas, através do diálogo. Torna-se, então, 

impossível evidenciar um único ponto de vista sobre o fenômeno tratado na 

pesquisa, pois considera-se os sujeitos aqui como “históricos, [...] marcados por 

uma cultura como criadores de idéias e consciência que, ao produzirem e 

reproduzirem a realidade social, são ao mesmo tempo produzidos e 

reproduzidos por ela” (FREITAS, 1996, pp. 165-187). Na próxima sessão, 

constará a apresentação e discussão dos resultados da coleta de dados nas 

bases de dados e com os professores. 
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Figura 11 - Pintura em aquarela árvore representando os principais autores da Seção 
IV. 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora Monica Garcia Patricio. 
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SEÇÃO IV - A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ARTES VISUAIS E 

EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

Inicialmente, apresentamos uma análise quantitativa das produções 

científicas sobre ensino de artes visuais para surdos com o objetivo de identificar 

quantas pesquisas investigam questões relacionadas às artes visuais e à 

educação do aluno surdo. Além disso, de maneira qualitativa, busca-se um 

diálogo entre os números alcançados de produções científicas e os conteúdos 

relevantes a esta pesquisa levantados nas dissertações e artigos. 

Em seguida, discutimos os dados obtidos mediante as entrevistas 

colhidas com os professores de sala bilíngue e especialista em arte, 

anteriormente descritos. A análise busca conhecer a visão dos professores sobre 

a participação dos alunos surdos em propostas de artes visuais no cotidiano 

escolar. 

 

4.1 Levantamento de produções acadêmicas nas áreas de artes visuais e 

educação de surdos. 

O primeiro gráfico mostra o número de pesquisas acadêmicas 

encontradas nos bancos de dados da CAPES, BDTD e SciELO, tendo como área 

principal o uso da expressão “artes visuais” e, como área secundária, as palavras 

“surdez”, “surdo”, “sujeito surdo” e “aluno surdo”.  
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Gráfico 1 – Frequência absoluta de trabalhos científicos, segundo as bases de dados 

(palavras-chave iniciais). 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Dentre o total de 77 estudos acadêmicos localizados nos bancos de dados 

online, a maior parte das pesquisas foi encontrada a partir do uso combinado 

das palavras-chave “artes visuais” e “surdo” e “artes visuais” e “surdez” (31 e 23, 

respectivamente).  

 Apesar da proximidade quantitativa entre as combinações de expressões 

“surdo” e “surdez”, existe uma diferenciação na conceituação entre elas. Lopes 

(2007, p. 2) descreve a surdez como uma invenção, não se referindo “à surdez 

como materialidade inscrita em um corpo, mas [...] como construção de um olhar 

sobre aquele que não ouve” (p. 2). A autora faz um recorte sobre a educação de 

surdos, demonstrando que a surdez ainda é vista como um corpo danificado em 

uma determinação de aprendizagem que é “inventada através do referente 

ouvinte, das pedagogias corretivas, da normatização e dos especialistas que 

fundaram um campo de saber capaz de ‘dar conta’ de todos aqueles que não se 

enquadram em um perfil idealizado de normalidade” (LOPES, 2007, p. 3). 

Portanto, Lopes (2007), quase que em um diálogo direto com Skliar 

(2016), evidencia o conceito de surdez como patologia e deficiência, o que 

persiste desde os primórdios do século XX até o presente momento. Essa é uma 

visão ouvintista que se reflete em um número considerável de pesquisas 
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encontradas no mapeamento, denotadas por conceitos como: deficiência 

auditiva, reabilitação da fala e implante coclear. Tais ideias são criadas – social 

e culturalmente – por uma idealização dominante do que é ser surdo, ditando o 

que é normal, diferente, anormal, deficiente, comum, entre outros possíveis tipos 

de sujeitos inventados (LOPES, 2007). 

Assim, enfatizamos que a surdez é entendida nesta pesquisa como Skliar 

(2016) a define: “uma experiência visual” (p.28) segundo a qual “todos os 

mecanismos de processamento da informação, e todas as formas de 

compreender o universo em seu entorno, se constroem como experiência visual” 

(p. 28). Esse é um conceito que se contrapõe à perspectiva clínica da surdez, 

ainda presente no universo acadêmico (PERLIN, 1998). 

Ao compreendermos a surdez como uma experiência visual, destacamos 

o que Belaunde (2017) nos traz sobre os diferentes aspectos que envolvem tal 

sentido, como: “o corpo, o movimento, o tempo, o espaço, entre outros, 

evidenciando a amplitude e a complexidade implicada nesse sentido” (p. 151). 

Belaunde (2017, p. 151) ainda destaca em sua pesquisa que: 

 

A percepção das coisas por meio do sentido visual não se 
restringe apenas ao órgão da visão, ela se estende para o corpo 
próprio do sujeito, que se movimenta e percorre o mundo. Essa 
perspectiva enriquece e amplia a maneira como o visual pode 
ser abordado na educação de surdos. 
 

Desta forma, fica claro que pensar na surdez como experiência visual está 

além de “uma forma segura de o surdo compreender determinado assunto” 

(BELAUNDE, 2017, p. 151). É preciso “explorar o sentido visual em sua máxima 

potência” (p. 151), sendo considerado a partir de “uma dimensão cognitiva, pois 

sempre relaciona a interpretação e compreensão do mundo, na direção da 

construção de um senso crítico do sujeito” (p. 85). 

No que se refere à palavra surdo, podemos fazer aproximações com as 

expressões sujeito surdo e aluno surdo. Em nosso mapeamento, partindo 

dessas palavras-chave: “surdo”, “sujeito surdo” e “aluno surdo”, encontramos, 

em geral, assuntos ligados à experiência visual do surdo, uso de imagens no 

ensino bilíngue, cultura surda, linguagem imagética no processo de 

aprendizagem de surdos e políticas linguísticas. Esses assuntos configuram um 

olhar dos estudos acadêmicos que se aproxima de uma compreensão do sujeito 
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surdo mediante suas especificidades, as diferenças que os constituem como ser 

surdo e não mais como tendo deficiência, na perspectiva do déficit. 

Nesse sentido, baseamos nosso entendimento sobre o surdo nos estudos 

de Sacks (2010), Strobel (2006) e Perlin (2006), isto é, como um sujeito cultural 

que se constrói “na experiência trocada com os seus semelhantes quer seja na 

escola, nas associações de surdos ou encontros informais” (STROBEL; PERLIN, 

2006, p. 25). O surdo passa, então, a se identificar e a “pertencer a um povo 

distinto, caracterizado por compartilhar língua de sinais, valores culturais, hábitos 

e modos de socialização” (p. 25).  

Desta forma, nas pesquisas alcançadas no primeiro momento de 

mapeamento nos bancos de dados CAPES, BDTD e SciELO, observa-se que o 

surdo é considerado do ponto de vista da “diferença como significação política”, 

sendo “[...] construída histórica e socialmente” (SKLIAR, 2016, p. 6). 

Segundo Skliar (2016), nas últimas três décadas, iniciou-se um 

movimento de mudança na concepção sobre o sujeito surdo, na qual recebem 

destaque as descrições sobre a língua de sinais, definições acerca de políticas 

educacionais e sobre a “análise entre adultos surdos e adultos ouvintes” (p. 7). 

O autor destaca ainda que essas mudanças são provenientes, principalmente, 

da “divulgação dos modelos denominados de educação bilíngue e bicultural e o 

aprofundamento teórico acerca das concepções sociais, culturais e 

antropológicas da surdez” (p. 8). 

No entanto, apesar das mudanças em tais conceitos em torno do sujeito 

surdo, o número de estudos encontrados na busca que teve como área principal 

a expressão “artes visuais” e, como área secundária, as palavras “surdez”, 

“surdo”, “sujeito surdo” e “aluno surdo”, mostrou-se bastante restrito. Assim, o 

Gráfico 2 expressa as pesquisas mapeadas com uma ampliação da área 

secundária pelo uso das palavras-chave “educação de surdos” e “artista surdo”. 
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Gráfico 2 – Frequência absoluta de trabalhos científicos, segundo as bases de dados 
(palavras-chave secundárias ampliadas). 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

O mapeamento expresso no Gráfico 2 revela (21) pesquisas na expressão 

“artes visuais” e “educação de surdos”, (5) estudos na combinação das palavras-

chave “artes visuais” e “artista surdo” e (135) pesquisas, o maior número de 

pesquisas, no uso combinado das palavras-chave “arte” e “educação de surdos”. 

A segunda busca nos trouxe 161 pesquisas, evidenciando um total 

quantitativo bem maior que o primeiro gráfico (77) pesquisas, mas, ainda, um 

número pequeno em relação aos assuntos tratados. 

Essas poucas pesquisas encontradas tinham por objetivo saber quais as 

linguagens artísticas mais utilizadas na educação de surdos. Em sua maioria, as 

áreas abordadas foram linguística, letras/Libras e língua inglesa. Entretanto, 

mesmo com um número bastante reduzido, é possível dizer que a música e o 

teatro são as linguagens artísticas mais utilizadas na educação de crianças 

surdas, seguidas pelas artes visuais e a dança. Vale ainda destacar que muitos 

trabalhos acadêmicos mostraram o uso de fontes visuais como auxiliares em 

diferentes áreas de conhecimento no ensino-aprendizagem de crianças surdas. 

Confirma-se, assim, que as artes visuais na educação de surdos precisam 
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avançar, no sentido de serem consideradas como a linguagem de maior 

interesse nas pesquisas acadêmicas.  

Acerca da temática “uso de imagens aplicado à educação”, Oliveira (2006) 

enfatiza que, mesmo vivendo em tempos tecnológicos – quando a imagem pode 

ser usada de diferentes maneiras e de diversos lugares –, a sua aplicabilidade 

na escola se dá de forma ainda bastante inicial. “O que se percebe é que a 

utilização da imagem socialmente está ainda bem distante do que poderia ser 

feito academicamente” (OLIVEIRA, 2006, p. 20). A escola ainda está pautada no 

“conceito tradicional de texto linear” (p. 20), deixando a imagem em posição 

secundária, sendo esta vista “como apenas apêndice ilustrativo” (p. 20). 

Do total de 238 estudos encontrados – a partir das palavras-chave 

evidenciadas nas buscas 1 e 2, nas leituras dos títulos e dos resumos, 

considerando as artes visuais no sentido de suas contribuições à educação dos 

surdos, a utilização da visualidade nos processos de ensino-aprendizagem e 

como artefato da cultura surda –, chegamos a cinco (5) pesquisas que atendiam 

aos nossos objetivos. 

A primeira pesquisa é uma dissertação de mestrado da Universidade de 

São Paulo - USP (Educação), intitulada “Os processos perceptivos do aluno 

surdo no universo da arte”, da pesquisadora Caroline Zimmermann Belaunde 

(2017). O estudo foi localizado no banco de dados da BDTD, nas combinações 

de palavras-chave: “artes visuais” e “surdo”; “artes visuais” e “sujeito surdo”; 

“artes visuais” e “aluno surdo”; “arte” e “educação de surdos”; “artes visuais” e 

“educação de surdos”. A relevância da publicação está em sua proposta de 

conhecer e refletir acerca das práticas pedagógicas desenvolvidas na disciplina 

de Arte em instituições públicas de educação bilíngue para surdos, além de 

identificar e discutir práticas pedagógicas centradas na visualidade. 

A segunda pesquisa é uma dissertação de mestrado da Universidade 

Federal de Santa Maria - UFSM (Educação), com o título “Educação e diferença: 

uma experiência docente em artes visuais na comunidade surda”, da 

pesquisadora Sara Beatriz Eckert Huppes (2018). A pesquisa foi encontrada no 

banco de dados da BDTD, nas combinações de palavras-chave: “artes visuais” 

e “surdo”; “arte” e “educação de surdos”; “artes visuais” e “educação de surdos”; 

“fotografia” e “educação de surdos”. Os objetivos do estudo dialogam com nossa 

pesquisa no que diz respeito a pensar uma experiência docente em artes visuais 
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contemporânea em uma escola bilíngue com estudantes surdos, procurando 

articular a educação atravessada pelos conceitos diferença, experiência, 

território e linguagem.  

A terceira pesquisa é uma dissertação de mestrado da Universidade 

Estadual Paulista – UNESP (Arte), com o título “Aula de arte com surdos: criando 

uma prática de ensino”, da pesquisadora Andreza Nunes Real da Cruz (2018). 

A pesquisa foi encontrada no banco de dados da BDTD, na combinação das 

palavras-chave: “arte” e “educação de surdos”. Esse estudo dialoga com nossa 

pesquisa a partir de questões sobre como se dão as relações de professores 

ouvintes e alunos surdos em escola bilíngue na construção de seus processos 

de ensino-aprendizagem, considerando, durante anos, um histórico de 

dominação e controle cultural dos ouvintes sobre os surdos. Além disso, a 

pesquisa busca entender como se dá a relação entre professor ouvinte e alunos 

surdos no ensino de arte e os resultados na fruição e produção de arte em sala 

de aula. 

A quarta pesquisa, localizada no Portal de Periódicos da CAPES, nas 

combinações de palavras-chave “arte” e “educação de surdos”, é um artigo 

publicado pela Revista Espaço, do Instituto Nacional de Educação de Surdos – 

INES (2017), com o título “Alunos surdos e as imagens no jogo dixit: a leitura de 

camadas de sentidos”. O artigo é escrito por Lucia Reily, Marion Chatton e 

Andrea da Silva Rocha e trata das contribuições das artes visuais na ampliação 

dos repertórios de educadores, indo além da leitura visual, possibilitando aos 

alunos surdos experimentarem a imaginação e a criação em suas próprias 

imagens na elaboração de um jogo imagético, Dixit. Com foco na autoria dos 

alunos, a proposta na criação das ilustrações é pautada na valorização das 

referências pessoais das crianças, suas escolhas e decisões no processo 

artístico. 

A quinta pesquisa acadêmica, também localizada no Portal de Periódicos 

da CAPES, nas combinações de palavras-chave: “artes visuais” e “educação de 

surdos”; “artes visuais” e “artista surdo”, é um artigo publicado pela Revista 

Espaço, do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES (2018), com o título 

“Rodrigo González”. O artigo apresenta uma parte do trabalho do cartunista 

surdo Rodrigo González, que revela temas bastante contemporâneos como: 

dilemas do mundo globalizado, manifestações contra violência de gênero, a 
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discriminação e a desigualdade, principalmente aos surdos e à língua de sinais 

Uruguaia. O artista desempenha um papel importante, sendo referência como 

adulto e artista surdo que, por meio da visualidade em suas obras, traz a escrita 

e a língua de sinais de maneira crítica, concebendo possibilidades de os surdos 

conceituarem e problematizarem o mundo em que vivem por meio de seus 

cartuns. 

O trabalho artístico de Rodrigo González vai ao encontro do conceito de 

cartum, definido por Arbach (2007) como “uma anedota gráfica, uma crítica 

mordaz, que manifesta seu humor através do riso” (p. 212).  

Os cartuns de Rodrigo Gonzalez são críticos, e também buscam a 

reflexão sobre temas sociais, políticos e do cotidiano. Destaca em seu trabalho 

a comunidade, a cultura surda e a “língua de sinais uruguaia (LSU), que tem 

mais de 125 anos” (REVISTA ESPAÇO-INES, 2018, pp. 259-260). Como artista 

surdo, Rodrigo Gonzalez “cria a arte para que o mundo saiba o que pensa, para 

divulgar as crenças do povo surdo, para explorar novas formas de ‘olhar’ e 

interpretar a cultura surda (STROBEL, 2008, p. 66). 

Caminhando no sentido das afirmações de Raugust (2017) e Strobel 

(2008), o artista surdo, por meio do “artefato cultural artes visuais” (STROBEL, 

2008, p. 66), tem a possibilidade de criar e produzir manifestações artísticas para 

contar ao mundo quem é o povo surdo. Por meio dos desenhos, pinturas, 

esculturas, fotografia e intervenções, os surdos artistas materializam o que 

pensam e o que sentem. 

A hipótese desse número pequeno de pesquisas sobre artes visuais e 

educação de surdos – e ainda menor quando utilizada a palavra-chave “artista 

surdo” – pode ser uma resposta de como as artes visuais estão sendo utilizadas 

em sala de aula e quais são as referências artísticas apresentadas aos alunos 

surdos. 

Segundo Skliar (2016), e conforme dito anteriormente, a educação de 

surdos passa por mudanças tanto conceituais quanto culturais e políticas nos 

últimos anos. Entretanto, o autor pondera sobre o equilíbrio entre a progressão 

no abandono de concepções clínicas dominantes e a aproximação a referências 

socioculturais para que não consideremos “por si só, como suficientes para 

afirmar a existência de um novo olhar educacional” (SKLIAR, 2016, p. 8). 



94 
 

 

O autor ainda ressalta que existem limitações na “organização de projetos 

políticos, de cidadania, dos direitos linguísticos, e as dificuldades no processo de 

reorganização e de reconstrução pedagógicas” (SKLIAR, 2016, p. 8), sugerindo 

existir um problema educacional não revelado completamente. Pontua que não 

basta ter projetos pedagógicos distantes do padrão clínico, mas sim próximos de 

uma compreensão do surdo como sujeito cultural. 

Com um resultado quantitativo muito abaixo do esperado quando 

utilizadas as palavras-chaves: “surdo”, “aluno surdo”, “sujeito surdo”, “artistas 

surdos” e “educação de surdos” aliadas às “artes visuais”, buscou-se, no terceiro 

levantamento, focar apenas nas artes visuais, combinando-as com outras áreas 

da linguagem visual e em direção à educação pelo viés da arte contemporânea. 

O Gráfico 3 apresenta as pesquisas que intencionaram evidenciar 

expressões de arte com o objetivo de demonstrar o grau de interesse na área 

das artes visuais e arte contemporânea a partir do uso das palavras-chave: “artes 

visuais” e “fotografia”, “artes visuais” e “animação”, “artes visuais” e “animação 

stop-motion”, “artes visuais” e “instalação” e “artes visuais” e “arte 

contemporânea”. 

 

Gráfico 3 – Frequência absoluta de trabalhos científicos, segundo as bases de dados 
(palavras-chave expressões de arte). 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A terceira busca apresentou um total de 2.697 pesquisas, utilizando as 

palavras-chave: “artes visuais” e “fotografia”; “artes visuais” e “animação”; “artes 

visuais” e “animação stop-motion”; “artes visuais” e “instalação” e “artes visuais” 
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e “arte contemporânea”. Houve um número bastante expressivo, principalmente 

quando utilizadas as palavras-chave: “artes visuais” e “arte contemporânea”, 

com um total de 1.305 estudos. 

Esses dados nos confirmam que existe um grande interesse na pesquisa 

acadêmica, especialmente nas artes visuais, o que não se reflete nos números 

quando acrescentada a palavra “surdo”, como apresentados no gráfico 1 e 

gráfico 2, considerando diversas variáveis de palavras-chave. 

A partir do quantitativo significativo de estudos com a palavra-chave “arte 

contemporânea”, é possível entendê-la, segundo Bosco (2011, p. 99), “como 

ferramenta desafiante de um processo de desvendamento” da vida 

contemporânea. Sua relevância para a educação está em sua forma de 

manifestação, linguagens e conceitos “que impulsionam diálogos, encontros e 

caminhos inusitados, possibilitando a compreensão e contextualização por parte 

dos alunos em formação sobre o mundo em que vivem e vice-versa” (OLIVEIRA; 

FREITAG, 2008, p. 118). Dessa forma, partindo da análise e percepção de 

sutilezas do próprio cotidiano, o aluno passa a desenvolver trabalhos e poéticas 

pessoais, ultrapassando “a experimentação artística” e atuando sobre seu “[...] 

desenvolvimento sócio-cultural” (TESCH; VERGARA, 2012, p. 11). 

 Assim, a partir de uma triagem que considerou, primeiramente, os títulos 

e, depois, os resumos que apresentassem algum enfoque na educação, chegou-

se a um (1) trabalho acadêmico encontrado nas palavras-chave: “artes visuais” 

e “arte contemporânea”, relevante à nossa pesquisa. 

A pesquisa é uma dissertação de mestrado da Universidade Federal de 

Pelotas – UFPel (Artes visuais), com o título “Arte Contemporânea: cotidiano e 

experiência estética em sala de aula”, da pesquisadora Ana Beatriz Campos Vaz 

(2015). A pesquisa foi encontrada no banco de dados da BDTD, na combinação 

de palavras-chave: “artes visuais” e “arte contemporânea”. Esse estudo contribui 

com nossa pesquisa a partir de pontos centrais como: a arte contemporânea em 

suas materialidades, sua ligação com o cotidiano e a experiência estética, a arte 

contemporânea como potência (uma vez que não lida com verdades 

estabelecidas de antemão), a disponibilidade da arte contemporânea em lidar 

com o mais comum do cotidiano e ressignificar suas práticas em sala de aula e 

como se estabelece os papéis dos alunos e professor de arte nessa 

ressignificação pela arte. 
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A pesquisadora revela, em seu estudo, a centralidade da autonomia dos 

alunos, bem como o seu papel, como artista e educadora, que tem como 

preocupação transpor “para eles, de modo que a indagação se torne efetiva na 

construção de seus trabalhos, como demonstrado no decorrer desta pesquisa. 

Como resultado, percebo a gradual transformação em seus modos de ver e de 

fazer” (p. 123). 

Assim, é possível evidenciar, nas duas primeiras buscas nos bancos de 

dados online, que existem poucas produções acadêmicas que se interessam 

pelo campo das artes visuais voltada ao surdo, à educação bilíngue e como 

artefato da cultura surda. Do mesmo modo, nota-se uma queda brusca na 

quantidade de levantamentos quando se utiliza as palavras artes visuais e seus 

desdobramentos em outras linguagens também visuais com foco na educação. 

Existe um grande interesse em pesquisas nas artes visuais, especialmente 

quando combinada com a palavra arte contemporânea; no entanto, os temas 

abordados distanciam-se muito do objetivo do nosso estudo. 

 

4.2 As práticas em Arte com alunos surdos a partir dos depoimentos de 

professores 

Foram as categorias que nortearão as análises das entrevistas com a 

professora regente da turma e com o professor especialista em arte e das quais 

derivarão as subseções seguintes:  

1 Conhecendo Amália e Sandro: professores da turma bilíngue de alunos 

surdos; 

2 Conhecendo as meninas e os meninos da turma bilíngue de surdos; 

3 O convívio entre os alunos surdos e suas famílias ouvintes; 

4 O professor como mediador na sala bilíngue de alunos surdos; 

5 A troca entre de saberes entre os professores possibilitando práticas mais 

integradas; 

6 Diálogo entre professora bilíngue e professor de arte em propostas de 

artes visuais para as crianças surdas da sala bilíngue; 

7 Crianças surdas dizem sobre si em propostas artísticas no tema 

autorretrato  

8 A importância na vivência em cultura surda na escola. 
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4.2.1 Conhecendo Amália e Sandro: professores da turma bilíngue de 

alunos surdos 

Amália é ouvinte, professora bilíngue da turma, tem 39 anos e leciona há 

11 anos na prefeitura de Guarulhos. Ela é formada em Pedagogia e é pós-

graduada em Educação Infantil e Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Já trabalhou em salas regulares, em dois polos de AEE, tendo ocupado também 

o cargo de vice direção por um ano na escola onde atualmente é professora 

bilíngue. 

A professora bilíngue, que tem formação como intérprete, desenvolve na 

escola um projeto de oficinas24 de Libras aos colegas professores, às famílias 

dos alunos surdos e à comunidade da região. Além disso, segundo o diretor da 

escola (2021), em conversa por e-mail com a pesquisadora, “As próprias 

professoras25 da turma [...] contribuem com a interpretação” (DIRETOR, 2021), 

pois a escola ainda não recebeu profissionais como intérpretes e instrutores de 

Libras. 

Amália faz a mediação pedagógica em Libras para a turma bilíngue e, 

como professora polivalente, dá aulas sobre diferentes áreas do conhecimento, 

como Português, Matemática, Ciências, Natureza e Sociedade, Corpo e 

Movimento. Vale ressaltar que, em todas elas, a Libras é a língua de sua 

interlocução direta com os alunos. Em suas aulas, busca, de maneira 

interdisciplinar, superar a fragmentação dessas diversas áreas do conhecimento 

através de projetos que proporcionam o encontro “do conhecimento com a 

realidade” (LUCK, 1995, p. 21). Os projetos interdisciplinares são ações comuns 

em escolas que se inspiram no modelo da Escola da Ponte “e que se apresentam 

como motivadores e integradores das diferentes aprendizagens” (ESCOLA DA 

PONTE, 2013, p. 5). 

                                            

24 Informação complementar divulgada pelo diretor da escola, em e-mail no qual esclarece sobre 
como acontece o trabalho desenvolvido pela professora Amália: “A formação do grupo escolar e 
da comunidade (incluindo as famílias das crianças surdas) foi uma iniciativa nossa, da escola, 
contando com a boa vontade, competência e a possibilidade na carga horária da professora” 
(Conversa realizada por e-mail em 12 de março de 2021). 
25 Segundo informações do diretor da escola, duas professoras bilíngues, Amália e Marli, atuam 
como tradutoras e intérpretes de Libras na escola, de maneira voluntária, mas apenas uma das 
docentes aceitou ser participante nas entrevistas desta pesquisa, a professora Amália. 
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Nesse sentido, Amália, em consonância com o trabalho do professor 

especialista de arte, costuma trazer, no cotidiano de suas aulas, propostas 

relacionadas às artes visuais, como imagens de algumas obras e de artistas, 

para os alunos conhecerem. Segundo ela,   

 

[...] eu gosto muito de trabalhar algumas obras de arte. [...] Lá na 
escola tem pintado nas paredes bem grande as obras do Ivan 
Cruz. Dos brinquedos e brincadeiras, então eles têm muito 
contato. Eu trago bastante e tal. Eu trago alguns autorretratos, 
né (Relato de Amália). 

 

Assim, em uma proposta interdisciplinar, a professora bilíngue procura, 

nas artes visuais, “um trabalho contextualizado e diferenciado, buscando 

possibilidades em que exista um diálogo entre os campos de conhecimento e 

não apenas a utilização submissa de uma área enquanto meio para se ensinar 

outra” (CALDAS; HOLZER; POPI, 2017, p. 161). 

Sandro, também ouvinte, professor especialista em arte, tem 46 anos e 

leciona há 16 anos. Sua atuação no magistério foi iniciada como professor do 

Estado de São Paulo, em 2004, e, no ano de 2007, passou a lecionar também 

na prefeitura de Guarulhos. Hoje, atua como professor somente na prefeitura. 

Sua primeira formação foi em Educação Artística com ênfase em Artes Visuais 

e teve uma segunda graduação em Pedagogia. O professor ministra aulas de 

arte para uma turma de sala bilíngue nesta escola e em vinte quatro turmas de 

ensino regular, em outras duas unidades escolares diferentes. 

O professor de arte não possui fluência em Libras. Quando perguntado 

como se dá o diálogo entre ele e os alunos surdos, percebe-se algum 

conhecimento na língua de sinais, como ele nos relata: “A maior parte do tempo 

é utilizando sinais” (Relato de Sandro). No entanto, em suas aulas, informa que 

conta com o apoio da professora bilíngue Amália para fazer a interpretação dos 

conteúdos de arte desenvolvidos para os alunos surdos.  

No ano de 2020, o professor começou a participar de oficinas de formação 

para aprender a primeira língua dos seus alunos surdos, com a colega bilíngue 
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Amália. Tais oficinas aconteciam uma vez na semana durante a hora atividade26 

da escola. É o segundo ano em que o professor Sandro dá aulas de arte na sala 

bilíngue. 

Sandro partilha dos mesmos princípios que Amália em relação à 

educação pensada a partir dos sujeitos. Ele relata: “A gente tem que pensar 

numa interdisciplinaridade real como a vida é. A vida não é fragmentada” (Relato 

de Sandro). Em suas aulas, o professor procura construir com seus alunos uma 

compreensão da arte inerente à vida, como algo próximo a eles, podendo 

representar quem eles são, suas relações, os espaços, seus corpos e suas 

vidas. Assim como destaca:  

 

Eu procuro usar a referência que a gente tem do próprio entorno. 
Por exemplo, o trabalho que a gente fez o ano passado, a janela 
da sala de arte. [...] e tem um jardim na frente. Então, tem 
referência de pássaro, de árvore, de [..] (Relato de Sandro). 
 

Esclarece também que, mesmo não sendo fluente na Libras, não deixa de 

tentar construir uma relação próxima de seus alunos. “Então, eu procuro já 

desenvolver esse vínculo com as crianças, né, de proximidade, não só com eles, 

mas com todas, né” (Relato de Sandro). 

É importante frisar que todos os professores da escola Rodrigo González 

trabalham na perspectiva da integração entre as diferentes modalidades de 

ensino, como indicado em seu PPP: “[que] as modalidades constituam-se como 

continuidade entre as sequências pedagógicas e que haja integração entre elas 

(com atividades realizadas em conjunto), de modo que sejam valorizadas as 

suas especificidades” (PPP, 2020, p. 17).  

 

4.2.2 Conhecendo as meninas e os meninos da turma bilíngue de surdos 

A sala multisseriada bilíngue, turma de 2020, é composta pelos anos de 

1° ao 4° do Ensino Fundamental I, da Escola da Prefeitura de Guarulhos Rodrigo 

                                            

26 É um tempo de trabalho coletivo dos educadores na escola, contando com a presença da 
direção, coordenação e professores. Informação retirada do site: 
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/detalhar/conteudo/1921/ Acesso 
em: 28 de maio de 2021. 

http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/detalhar/conteudo/1921/
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González. Ela é formada por 11 alunos, sendo quatro meninas e sete meninos, 

na faixa etária sete (7) a doze (12) anos.  

O Quadro 2 mostra o perfil dos alunos a partir de dados gerais, como 

gênero, idade e ano escolar, além de questões que surgiram nas entrevistas e 

que revelam mais sobre as crianças. 

 

Quadro 2 – Perfil dos alunos em relação ao gênero, idade, ano escolar e questões 
com base na Libras. 

Nome 
dos 
alunos 

Gênero Idade Ano 

Filhos  
de  
pais 
ouvintes? 

Chegou 
 na escola 
sabendo 
Libras? 

Compartilham 
em casa de um 
ambiente 
linguístico 
comum – 
Libras? 

Alberto M 8 2° Não Sim Sim 

Gabriela F 8 2° Sim Não Sim 

Clara F 7 1° Sim Não Não 

Natália F 7 2° Sim Não Não 

Samuel M 9 3° Sim Não Não 

Antônio M 10 4° Sim Não Não 

Iara F 11 5° Sim Não Não 

Luan M 12 5° Sim Não Não 

Felipe M 12 5° Sim Não Não 

Marcelo M 12 5° Sim Não Não 

Bruno M 12 5° Sim Não Não 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Conforme observado no quadro acima, a sala bilíngue conta com dois 

alunos com 7 anos, dois alunos com 8 anos, um aluno com 9 anos, um aluno 

com 10 anos, um aluno com 11 anos e quatro alunos com 12 anos. Em relação 

à quantidade de alunos por ano do ensino fundamental, é possível dizer que um 

aluno está no 1° ano, três alunos no 2° ano, um aluno no 3°, um aluno no 4° ano 

e cinco alunos no 5° ano.  

Percebe-se, na configuração dessa sala, uma grande variação em relação 

à idade dos alunos, os anos e as experiências e vivências pessoais. Além disso, 

como a maioria dos alunos têm entre 10 a 12 anos, é necessário um intenso 

remanejamento das práticas realizadas com as crianças, considerando a 

trajetória dos alunos menores, de 7 a 9 anos. 
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Aprofundando um pouco mais o conhecimento sobre o perfil dos alunos, 

a entrevista contou com questionamentos como: Quantos alunos são filhos de 

pais ouvintes? Quantos já chegaram na escola sabendo Libras? Quantos 

compartilham em casa de um ambiente linguístico comum em Libras? Há quanto 

tempo, em média, estão na Escola da Prefeitura de Guarulhos Rodrigo 

González?  

É possível, através dos números alcançados, chegar a respostas para 

cada pergunta colocada, revelando um perfil mais detalhado dos alunos. Na sala 

bilíngue de 11 alunos, 10 são filhos de pais ouvintes e apenas um (1) aluno tem 

o pai surdo. Apenas um (1) aluno chegou à escola com conhecimento em Libras 

e dois (2) alunos compartilham em casa de um ambiente linguístico comum por 

meio da Libras. 

Alberto tem 8 anos, está no 2°ano na sala bilíngue, é filho de pai surdo 

que é oralizado e sua mãe é ouvinte. Ele foi matriculado em 2017, sendo o único 

aluno surdo da turma que chegou na escola com conhecimento em Libras; 

aprendeu a língua com sua irmã mais velha, que também é surda oralizada como 

o pai, mas é sinalizante em Libras, como destaca a professora Amália em 

entrevista diz que: 

 

[...] ele é oralizado, ele faz fono desde bebê, tem dois implantes. 
[...] Ele é um amor. Mas ele é uma criança assim, de uma 
maturidade. Você conversa em Libras com ele o que você 
quiser, né. [...] Ele é uma criança que ele se dá bem tanto com 
uma criança de seis anos como os mais velhos de doze. Ele é 
um líder na sala (Relato de Amália). 

 

Apenas duas crianças compartilham em casa de um ambiente linguístico 

comum. O aluno Alberto estabelece uma relação com sua irmã mais velha e seu 

namorado, que tem contato com outros adultos surdos que são fluentes em 

Libras. Segundo a professora bilíngue:  

 

[...] ele tem uma irmã surda e o namorado da irmã também é 
surdo, então ele tem mais contato com os surdos adultos, o pai 
também é surdo. Mas todos oralizam com ele (Relato de 
Amália). 

 

A aluna Gabriela tem 8 anos, chegou na escola em 2017 e, como Alberto, 

cursa o 2° ano do fundamental I na sala bilíngue. É criada por sua avó e seu pai, 
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ambos ouvintes que, preocupados em ter uma troca linguística com a menina, 

buscaram aprender Libras. Segundo a professora bilíngue, existe uma ótima 

relação dela e da escola com a família e que contribui para a existência de um 

ambiente linguístico comum entre os ouvintes e a criança surda por meio da 

Libras. De acordo com Amália, Gabriela: 

 

[...] se viu surda, se encontrou surda e assim... ela em dois anos, 
ela fluiu de uma maneira assim... que é espetacular. E o pai e a 
avó são muito presentes, eles fazem Libras [...] A avó também 
está aprendendo Libras. A gente vive se comunicando. Agora 
nessa quarentena eu estou achando o máximo as atividades que 
a avó está criando para fazer com ela. É uma família muito 
gostosa de lidar, né. A gente tem muito contato (Relato de 
Amália). 

 

Segundo a professora Amália, a maioria dos alunos da turma bilíngue 

ingressou na Escola Rodrigo González em 2017, mas alguns chegaram nos anos 

2018 e 2019. 

A aluna Clara, de 7 anos, é uma das crianças surdas que foi matriculada 

na sala bilíngue da escola em 2019. Clara é a única aluna da turma que cursa o 

1° ano e chegou à escola sem qualquer contato com a língua de sinais, como 

relata a professora Amália: 

 

[...] ela não tinha contato nenhum com língua de sinais, nada. 
Quando a mãe dela chegou na escola, ela já tinha ido à uma 
outra escola tentar vaga e falaram não para ela. [...] No primeiro 
ano ela era super tímida, quietinha. Ela é a bebê da sala porque 
ela é uma criança de 7 anos, mas ela tem tamanho de uma 
criança de 2 anos. [...] Ela é muito magrinha. Ela usa fralda. O 
cognitivo dela é preservado, né. Eu já conversei com a mãe 
sobre tirar a fralda dela, porque ela tem condições. Ela está 
aprendendo alguns sinais, ela consegue se comunicar com a 
gente, então está mais que na hora de tirar a fralda. Só que não 
tem muita troca com essa mãe, nesse sentido de ajuda, né. A 
mãe raramente vai na escola, mau, mau responde o WhatsApp... 
então, a gente tem essa dificuldade, mas a menina faltou muito 
ano passado. Estava começando um trabalho legal com ela, né. 
Até esse ano, estava bem bacana. As faltas dela diminuíram 
bem (Relato de Amália). 
 

Essa postura da mãe de Clara – de não ser presente no cotidiano escolar 

da filha e de demonstrar falta de interesse em aprender a língua natural da 
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menina – não é um fato isolado quando se trata de pais ouvintes que têm filhos 

surdos.  

Segundo Andreis-Witkoski (2015), as famílias ouvintes não estão 

preparadas “[...] para receber uma criança surda. E, em decorrência do absoluto 

desconhecimento acerca deste fato novo, parece, à família, estar diante de uma 

tragédia” (p. 78). As famílias, muitas vezes, negam a surdez e investem seu 

esforço no desenvolvimento da oralidade, ficando a Libras num segundo plano 

de prioridade. 

E entendendo a importância da família no desenvolvimento linguístico da 

criança surda, a professora bilíngue busca ensinar Libras aos pais e 

responsáveis de seus alunos por meio de oficinas, que nem sempre contam com 

a participação de todos esses sujeitos. 

A aluna Natália tem também 7 anos, cursa o 2° ano, mas chegou na 

escola em 2017. Seus pais são ouvintes e não favorecem trocas com a filha por 

meio da Libras, apesar de existir uma boa relação entre a família e a professora 

bilíngue da sala. A professora Amália relata sobre o desenvolvimento da menina 

entre os anos 2017 e 2020: 

 

Ela está com a gente desde os quatro. [...] ela rasgava papel, ela 
não queria saber nada, ela era revoltada, não sabia o que ela 
estava fazendo na escola, né. Quando [...] eu conheci [...] ela era 
revoltada. Ela não sabia o que ela estava fazendo no mundo, né 
(Relato de Amália). 
 
Fui fazendo ela observar as crianças que sinalizavam e hoje ela 
é uma graça. Hoje ela não está tão bem quanto eu achei que ela 
deveria estar na língua de sinais, ela é um pouco preguiçosa. 
Mas se dá para se comunicar, ela expressa o que ela quer, mas 
ela é assim, ela não consegue formar uma frase toda na língua 
de sinais, né. Mas eu acho que é o tempo dela. Ela é um pouco 
imatura, então eu acho que é o tempo dela (Relato de Amália). 
 

Os avanços alcançados por Natália poderiam ser ainda melhores se, no 

ambiente familiar, houvesse uma comunicação compartilhada entre os pais 

(ouvintes) e a filha (surda) por meio da Libras, a língua natural da criança.  

O aluno Samuel tem 9 anos, foi matriculado pela primeira vez na Escola 

Rodrigo González em 2017, mas precisou se mudar para Vitória - ES com a 

família, voltando em 2019 e, atualmente, cursando o 3°ano. A mãe e o padrasto 

de Samuel são ouvintes e não existe um ambiente linguístico comum entre eles. 
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A professora Amália destaca que tem uma boa relação com a mãe do aluno, que 

tem muita dificuldade em se relacionar com o filho, conforme descreve: 

 

Ele veio de Vitória. Ele já estudou com a gente há dois anos 
atrás, mas ele estudou assim, quatro meses e ele mais faltava 
do que vinha para escola. Aí o padrasto arrumou um emprego 
de novo em Vitória, então ele voltou para Vitória. Só que lá em 
Vitória ninguém dava conta [...], ele é uma criança rebelde, 
porque ninguém consegue se comunicar com ele. Então ele é 
aquela criança que colocou fogo na casa, que quebrou uma 
televisão de 50 polegadas, porque ele quer se comunicar e 
ninguém se comunica com ele, ele vai para a agressividade. A 
mãe dele me manda direto mensagem para eu conversar com 
ele (Relato de Amália). 
 
[...] nenhuma escola aceitou ele, porque ele... ele era 
matriculado, só que ele destruía a sala e aí tiraram ele, 
expulsaram ele. E aí ela chegou o ano passado de novo e ela 
falou: ‘eu tive que trazer de volta porque essa é a única escola 
que consegue fazer algum trabalho com ele e que eu consigo ter 
essa relação.’ Porque o que ela me pede, eu acabo fazendo, né. 
No sentido de conversar com ele, de fazer vídeo, de ser mais 
presente para além da escola, do muro da escola, né (Relato de 
Amália).  
 

A mãe de Samuel reconhece que a sala bilíngue consegue desenvolver 

um trabalho efetivo com seu filho; entretanto, frisamos a necessidade de existir 

um envolvimento da família com os fazeres escolares da criança e, 

principalmente, no interesse em aprender Libras para tentar criar um ambiente 

de comunicação com o menino. Segundo Amália, a família: 

 

[...] Continua sem comunicação [...] Eu fazia oficinas de Libras 
para as mães o ano passado, mas ela não apareceu em 
nenhuma, né. Então assim, ao mesmo tempo que ela fala que 
ela quer aprender a se comunicar, as únicas chances que ela 
tem, ela não aproveita, né (Relato de Amália). 

 

Tal fato reflete diretamente no comportamento das crianças. Assim como 

Samuel, outras crianças surdas apresentam um perfil agressivo ou são 

introspectivas demais quando chegam à escola por não terem tido condições 

favoráveis de construção de sua L1. Neste sentido, Andreis-Witkoski (2009) 

explica que, em virtude  

 

[...] do isolamento, do sentimento de rejeição familiar, é comum 
o surdo reagir de forma apática ou agressiva – assim como 
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qualquer criança ouvinte que fosse submetida à situação de 
violência similar. No entanto, isso é sempre interpretado, numa 
inversão perversa da lógica, como decorrente da surdez, e não 
pela violência à qual é submetido (ANDREIS-WITKOSKI, 2009, 
p. 571). 
 

É evidenciado, então, que os comportamentos das crianças estão 

diretamente ligados ao modo como, ainda hoje, a sociedade e, 

consequentemente, as famílias defendem a normatização dos sujeitos surdos 

(isto é, priorizando a língua portuguesa na forma oral), conforme destaca 

Quadros (2015).   

Sob esse prisma, olharemos o perfil de Antônio, que tem 10 anos, está no 

4°ano, morava na Bahia com seus pais ouvintes, mas está agora vivendo com 

os tios ouvintes em Guarulhos. O aluno está matriculado na escola desde 2017 

e veio para São Paulo para fazer uma cirurgia, como destaca Amália: 

 

[...] ele veio para São Paulo porque ele não tem as orelhas. Aí 
ele veio para o Hospital das Clínicas fazer um implante de 
orelha. Ele escuta um pouco, né. Ele tem um pouquinho de 
audição [...] agora ele está fazendo fono e ele está se saindo 
muito bem (Relato de Amália). 
 

Os tios de Antônio, entendendo a importância de uma educação bilíngue 

para o desenvolvimento do sobrinho, mantiveram o menino em São Paulo e o 

matricularam na EPG Rodrigo González para concluir o ensino fundamental I em 

turma bilíngue formada por alunos surdos. A professora tem contato suficiente 

com os tios do menino, que ela refere ser “uma família super bacana, 

participativa de tudo” (Relato de Amália). O aluno, apesar de ser oralizado, se 

comunica bem em Libras, mas somente na escola, destaca Amália. 

A próxima aluna se chama Iara, tem 11 anos, foi matriculada em 2017 e 

está agora no 5° ano do fundamental I. Seus pais são ouvintes e não se 

comunicam por meio da Libras em casa. Na escola, a aluna passa por situações 

de bullying, as crianças zombam de sua aparência por estar acima do peso e ter 

uma deficiência em uma das mãos. Segundo a professora bilíngue: 

 

Ela é uma criança com obesidade e ela tem esse probleminha 
na mão, então ela sofre muito bullying [...] as crianças fazem 
bullying com ela. [...] 
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Ela deu um avanço na questão da Libras, mas ela tem bastante 
dificuldade de aprendizagem. Eu estava sentindo que ela estava 
melhorando. Eu fiz uns vídeos dela e eu vi que ela estava mais 
atenta e tal, só que aí também todo o processo acabou, mas ela 
ainda continua com a gente (Relato de Amália). 

 

A professora bilíngue, ao dizer sobre a dificuldade de aprendizagem da 

menina, retrata algo que está ligado diretamente à questão do acesso tardio à 

língua de sinais de Iara: a ausência de comunicação em Libras no ambiente 

familiar. A tal situação, soma-se o bullying na escola por apresentar outra 

diferença, que se constitui fisicamente. 

O aluno Luan, de 12 anos, chegou à escola em 2018, já no 5° ano e está 

fazendo pela segunda vez esse mesmo ano, agora na sala bilíngue. Ele não tem 

conhecimento em Libras e também não compartilha em casa de um ambiente 

linguístico comum em língua de sinais. Assim como seu colega de sala, Samuel, 

Luan não teve condições favoráveis de construção da língua de sinais, 

apresentando em casa um comportamento agressivo e de grande irritação, como 

relata a professora bilíngue:  

 

[...] a mãe falou que em casa ele apronta muito, que ela tem que 
esconder chave, ela tem que esconder faca, porque ele ameaça 
ela. Na escola, ele não tem esse perfil, pelo contrário, ele é um 
amor. [...] As coisas que ele apronta é para chamar atenção dela, 
né. [...] Mas também não tem comunicação de nada (Relato de 
Amália). 

 

Luan, antes de ser matriculado na sala bilíngue, era aluno de escola 

regular e, segundo a professora Amália, ele chegou na sala bilíngue: 

 

[...] já no quinto ano, só que eu acho que ele era uma criança 
que ficava, como ele é bonzinho, pediam para ele ajudar a fazer 
as coisas, [...] foi ficando. Quando a escola deu conta de que ele 
não sabe pegar no lápis, mandou para classe bilíngue. E aí, 
agora a gente segurou ele esse ano, né, porque minimamente 
ele tem que ter uma postura de estudante (Relato de Amália). 
 

Diante desse relato, percebe-se que o aluno Luan buscou construir um 

modo de fazer parte e de ser aceito na turma formada por alunos ouvintes e, 

segundo Lopes e Menezes (2010), o fato   
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[...] de estar sozinho na turma, de não ter uma língua estruturada 
para que a comunicação se estabeleça de forma fluente, de não 
ter, às vezes, nem mesmo em toda a escola, outro colega surdo 
que compartilhe de experiências semelhantes e de os 
professores não terem recebido formação para atuarem com 
surdos, faz com que as bases da inclusão sejam estabelecidas 
a partir de princípios de normalização e de correção (LOPES; 
MENEZES, 2010, p. 81). 

 

Lopes e Menezes (2010) entendem que a ideia da inclusão em escolas 

regulares está fortemente ligada a um sentimento de acolhimento e de abrigo. 

Alunos, como os surdos, são hóspedes acolhidos em salas regulares que “não 

têm condições de se manter” sozinhos (p. 4). Assim, esses passam a ser dignos 

“de tolerância” (p. 4), acreditando que são incapazes, quando comparados aos 

ouvintes, estabelecendo-se medidas do que é considerado normal e anormal, 

(LOPES; MENEZES, 2010). 

O aluno Felipe está cursando pela segunda vez o 5° ano, tem 12 anos e 

chegou na escola em 2017. A mãe do aluno é bastante presente e, apesar de 

não compartilharem em casa de um ambiente linguístico comum em Libras, 

ambos, mãe e filho, utilizam-se da internet como meio de comunicação e 

conhecimento da L1 do menino. Segundo Amália, Felipe “[...] se liga na internet. 

Então, ele está por dento do que está acontecendo, ele tem informações, né 

(Relato de Amália). 

A professora bilíngue diz ainda que Felipe é introspectivo e não socializa 

com as outras crianças, mas tem um grande interesse em pesquisar sobre 

diversos assuntos na internet: 

 

[...] ele tem uns interesses muito peculiares, coisa que nenhuma 
criança faz. [...] então quando ele fazia alguma coisa, eu elogiava 
mais, eu perguntava sobre e aí ele começou a mudar. Então, 
hoje eu acho que ele é uma criança com altas habilidades pelos 
conteúdos que ele se interessa [...] Ele não gosta de brincar. O 
brinquedo dele é videogame, mas ele repara coisas em inglês. 
Teve um dia desses que ele estava cismado com o peixe que 
estava aparecendo na tela do Google e ele vai e pesquisa sobre 
o peixe. Depois, uma outra época que ele estava cismado com 
a questão daquele cachorro Pug (Relato de Amália). 
 

É interessante notar a mudança de comportamento de Felipe ao interagir 

mais com a professora, revelando a importância do docente como mediador, no 

sentido da intervenção significada como propulsora “[...] de sentidos e 
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aprendizagens” (GIVID, 2013, p. 258), valorizando a participação do aluno e 

revelando sua motivação pelo saber. 

O aluno Marcelo também tem 12 anos e foi matriculado na EPG Rodrigo 

González em 2017; assim como Felipe, está cursando o 5° ano pela segunda 

vez. Em casa, não há um ambiente linguístico comum em Libras. Amália 

descreve sobre o interesse de Marcelo em desenhar: 

 

[...] uma criança muito inteligente para desenhar, ele faz uns 
desenhos que eu queria até achar uma escola de desenho para 
ele, porque ele faz uns desenhos maravilhosos. [...] ele tem um 
desenho, uma habilidade para desenho (Relato de Amália). 
 
A habilidade dele é essa. É essa. E assim, a mãe... eu converso 
bastante, mas eu não sei como é. [...] O desenho seria um modo 
de ele poder colocar para fora o que ele sente, né. E se eu 
achasse... ele mora ali na região da escola, se tivesse uma 
escola lá de desenho que pudesse dar uma bolsa para ele, a 
mãe levaria, porque a mãe é dona de casa e ela... ela assim, o 
que falar, ela faz. Mas precisava de achar algo... alguém que 
desse esse empurrão na técnica de desenho. Porque eu acho 
que ele ia fluir mais até na questão de comunicação dele. [...], 
mas ele é uma criança que o desenho vai abrir portas para ele 
(Relato de Amália). 
 

Reforçando a importância do desenho no desenvolvimento de crianças 

surdas, Araújo e Lacerda (2010) expõem que “o desenho da criança é uma 

atividade manual e mental que reflete significações, portanto é dependente da 

palavra: interfere sobre ela e sofre sua interferência” (p. 700). Assim, pensando 

em Marcelo, é fundamental seu desenvolvimento no desenho, pois é através 

dele que passará a representar e interpretar a realidade por meio de signos 

(ARAÚJO; LACERDA, 2010). 

O aluno Bruno, também com 12 anos, está no 5° ano pela segunda vez e 

foi matriculado na escola em 2017. Segundo a professora bilíngue, ele é o que 

tem mais idade na turma e se comunica bem em Libras, apesar da condição 

social e da falta de comunicação em Libras em casa. Amália nos relata sobre o 

aluno e sua família: 

 

[...] ele é o mais velho da sala. Ele já está fazendo pela segunda 
vez quinto ano. É um dos que se comunica bem [...] A vida dele 
em casa é ficar na rua, vendo as drogas assim na rua, tem muito 
jogo de baralho, que é o que ele fala.  
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A mãe vende quentinha na porta do presídio, então ele fica com 
uma bisavó que é cega, que é analfabeta, ajuda a cuidar dos 
irmãos e aí o resto é na rua, né, que ele fica. Mas ele é um amor, 
ele é uma graça assim, ele é uma criança que me preocupa 
quando sair [...] por conta do estado. Ele vai se virar bem porque 
ele é malandro, ele tem a malandragem de rua. [...] E assim, 
como ele já está fazendo pela segunda vez o quinto ano, ele não 
pode mais ficar o ano que vem. [...] mas é uma criança que me 
preocupa. Me preocupa bastante (Relato de Amália). 
 

Ao olharmos para o relato da professora sobre o contexto social de Bruno 

e sua família, nota-se o fato de ser “um equívoco conceber os surdos como um 

grupo homogêneo, uniforme, dentro do qual sempre se estabelecem sólidos 

processos de identificação” (SKLIAR, 2016, p. 14). É preciso refletir sobre outras 

questões que estão presentes no cotidiano de uma pessoa surda, como a 

diferença social, as questões de gênero e de raça, por exemplo (SKLIAR, 2016), 

refletindo diretamente em seu desenvolvimento escolar. 

Chegando ao final da apresentação das crianças surdas da sala bilíngue 

da escola Rodrigo González, percebe-se o grande conhecimento da professora 

acerca dos seus alunos e de seus potenciais. Em cada relato de Amália, é 

possível conhecer as histórias de vida das crianças, suas dificuldades e 

conquistas. Assim, entende-se que essa relação construída entre a professora, 

os alunos e as famílias ocorre, em geral, pelo acesso contínuo a um ambiente 

linguístico favorável, bem como pelo respeito aos interesses, motivações e 

habilidades das crianças.  

 

4.2.3 O convívio entre os alunos surdos e suas famílias ouvintes 

Na entrevista com Amália, percebemos o empenho em manter um diálogo 

com as famílias de seus alunos. Informou que, através do WhatsApp, promove 

um meio de comunicação com os pais e responsáveis, que considera 

fundamental para conhecer mais sobre seus alunos e traçar estratégias 

pedagógicas no alcance do ensino-aprendizagem da turma. A professora 

bilíngue destaca a importância do convívio da criança surda com familiares, 

desde cedo, e a urgência de as famílias estarem dispostas ao aprendizado da 

Libras, dado o contexto descrito na subseção anterior. 

Segundo Amália, as famílias, de maneira geral, têm um relacionamento 

satisfatório com ela e com a escola, exceto com as de Clara, Bruno e Marcelo, 
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que são menos assíduas. As famílias sabem da importância da Libras no 

desenvolvimento educacional de seus filhos e da falta que ela faz na 

comunicação entre eles no dia a dia. Porém, mesmo com as orientações dadas 

pela professora bilíngue sobre a L1 das crianças, a maioria dos pais e 

responsáveis não demonstram maior interesse e/ou disponibilidade em participar 

das oficinas de Libras. Já as famílias da aluna Gabriela e do aluno Antônio 

sempre estão dispostas a aprender a L1 das crianças, menciona a professora. 

Esses destaques são motivados pelo fato de Amália saber que a maioria 

das crianças surdas nascidas em famílias ouvintes cria uma comunicação por 

gestos, que é própria daquele núcleo, suprindo suas necessidades parciais 

dentro da família. Desta forma, o acesso à Libras se torna tardio, e Briega (2019, 

p. 19) esclarece que isso ocorre 

 

[...] pelo desconhecimento da língua sinalizada por parte da 
família, pela resistência da equipe médica que orienta a família 
ou da própria família em entender a surdez e sua consequência 
linguística. Reitera-se assim que a defesa pela normalização do 
sujeito surdo, de modo a enquadrá-lo ao uso da LP falada, fez 
com que se disseminasse uma visão deturpada da língua 
sinalizada, como se ela não pudesse ser considerada uma 
língua.  
 

Para a professora bilíngue, a escola acaba sendo, por muitas vezes, o 

único lugar de contato com essa língua por parte das crianças e, 

consequentemente, por suas famílias. Por isso, Amália oferece às famílias das 

crianças da sala bilíngue oficinas para se apropriarem da língua de seus filhos. 

O avanço educacional da criança surda se inicia em casa, na família, 

estendendo-se na educação escolar.  
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Gráfico 4 – Participação das famílias nas oficinas de Libras. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

O gráfico 4 revela que somente duas famílias, da aluna Gabriela e do 

aluno Felipe, participaram das oficinas, frequentando todas as atividades 

propostas. As famílias de Clara, Antônio e Iara participaram de algumas oficinas 

somente. As seis famílias, de Natália, Alberto, Samuel, Bruno, Marcelo e Luan, 

não tiveram participação em nenhuma das oficinas propostas pela professora 

bilíngue.  

É importante destacar que nem todos os alunos dessa turma moram 

próximos da escola. O fato de a escola ser um polo bilíngue leva a ter matrículas 

de crianças que residem em bairros mais distantes. Nesse sentido, o professor 

especialista relata:  

 

Nós temos alguns alunos que moram próximo à escola. E como 
[...] é polo, polo bilíngue, nós ficamos com vários alunos que vêm 
de lugares mais distantes. Na verdade, eu acho que nós temos 
três alunos, três ou quatro que moram próximo da escola no 
bairro. Tem outros que vêm de outros bairros (Relato de 
Sandro). 
 

A questão da distância, trazida pelo professor de arte, é algo que dificulta 

algumas ações da escola e da sala bilíngue, por exemplo, de aproximação com 

as famílias, como as oficinas de Libras. Além disso, o fato de os alunos da sala 

bilíngue, em sua maioria, morarem em locais distantes da EPG Rodrigo 

González inviabiliza a participação nas atividades de esporte, cultura e arte que 

o Centro Educacional Unificado (CEU) oferece à comunidade local. 

2

3
6

Participaram 100% Participaram de algumas aulas Não participaram



112 
 

 

Segundo Moura (2018), a criança surda, assim como a criança ouvinte, 

precisa estar em contato com sua L1 em todos os seus ambientes e em todas 

as suas relações. Isso porque, ao estar cercada pela língua de sinais e por 

pessoas de diferentes idades, preferencialmente professor ou instrutor surdo, há 

maior possibilidade de que esses se tornem seus modelos de sujeito surdo, “para 

que ela possa, mais do que adquirir uma língua, se apropriar de seu status de 

falante e de ser comunicativo, que pode influenciar o que sucede ao seu redor” 

(MOURA, 2018, p. 18, grifo do autor). Desta forma, Moura (2018) destaca que, 

para que essas relações aconteçam de fato, é preciso que as pessoas 

envolvidas na educação dos surdos tenham o cuidado em usar a Libras sempre, 

com seus alunos surdos e mesmo em conversas com ouvintes. 

Neste sentido, quando perguntado à professora bilíngue sobre o contato 

que seus alunos têm com outros surdos fora do espaço da escola, isto é, se 

participam de atividades extra escolares e se a família incentiva tais ações, 

Amália diz que: 

 

Eu sei que eles têm o grupo deles que eles conversam. Aí, eu 
até pedi para me colocarem e eles não me colocaram. Porque 
eu queria saber qual era o assunto. E nesse grupo que eu achei 
legal é que tem alunos que já saíram da escola. Então, tem 
alunos mais velhos. Mas, pelo que eu sei da conversa que 
acontece no Zoom, são assim... tipo: ‘tô aqui brincando disso’. 
Não é nada demais. É conversa... (Relato de Amália). 
[...] porque eu até já tive essa conversa com pais para levar eles 
em lugares que tenham, shoppings que tenham, né, surdos 
adultos para eles verem. Mas é uma realidade muito longe para 
os pais isso, né. [...] Para nós, é muito presente tudo que a gente 
discute, mas para a família do surdo e também para muita gente 
da escola... está muito longe. (Relato de Amália). 
 

Esse movimento de iniciativa do grupo das crianças e a busca de Amália 

para incentivar que as famílias tenham contato com outros surdos são ações 

bastante significativas. No entanto, é preciso atentar para uma educação 

bilíngue de surdos que seja também construída por profissionais surdos, 

garantindo uma relação entre pares e mediada pela língua de sinais. Desta 

forma, é fundamental a presença do professor surdo “no processo de formação 

identitária do sujeito surdo” (ANDREIS-WITKOSKI, 2017, p. 189) na escola. 

O contato entre os alunos surdos, no grupo que eles mesmos criaram – 

com alunos acima dos 12 anos e outros que já saíram da escola –, passa ser 
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entendido como uma maneira de essas crianças estabelecerem um modo de 

comunicação, de troca e até de lazer, tendo em vista que a maioria vive de 

maneira isolada em suas casas. 

Diante tal contexto, Amália busca incentivar as famílias das crianças 

surdas a procurarem espaços de entretenimento, de cultura e arte com a 

presença de artistas e surdos adultos. Entretanto, como é visto na fala da 

professora, esse olhar das famílias ouvintes, voltado à existência de uma cultura 

surda, ainda é uma realidade distante e que precisa ser construída com a ajuda 

da escola. 

 

4.2.4 O professor como mediador na sala bilíngue de alunos surdos 

De acordo com a fala da professora bilíngue, nota-se o quanto a dinâmica 

em sala de aula é dificultada pela privação de acesso à língua de sinais por parte 

das crianças surdas. “Eles têm que saber o conceito das coisas antes de saber 

o que é. E demanda muito tempo” (Relato de Amália).  

Nesse sentido, Vigotski (2010) esclarece que a “definição de conceitos 

nas crianças” dependerá do “[...] que está baseado nas suas lembranças. [...] O 

conteúdo do ato de pensar na criança, quando da definição de tais conceitos, é 

determinado não tanto pela estrutura lógica do conceito em si, como o é pelas 

suas lembranças concretas” (p. 48). Tal fato está ligado à inserção da criança 

surda em contextos sociais sem impedimentos linguísticos para que possam, 

nas experiências vividas, construir os conceitos cotidianos ao longo de sua vida. 

Os conceitos espontâneos são essenciais no processo de educação escolar, 

uma vez que se deslocam para uma “nova relação especialmente cognitiva com 

o mundo” (p. 163) por meio dos conceitos científicos. 

A professora, em seu relato, questiona os métodos utilizados nos 

processos de ensino-aprendizagem das crianças surdas. Os alunos surdos que 

se matriculam na sala bilíngue da EPG Rodrigo González, em muitos casos, 

vieram de outras escolas, sem construção mínima da Libras e com algumas 

palavras decoradas da Língua Portuguesa, sem saber o que essas significam. 

Nas palavras dela: 

 

Eles decoraram as palavras, mas não é que eles têm clareza de 
um texto. Não é isso. Então assim, aí que eu vejo o quanto é 
falha a educação de surdos e o tempo que a gente perde e o 
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quanto é importante a língua desde bebê, né. A gente está 
fazendo dois processos ao mesmo tempo, a gente está dando a 
língua, a gente está ensinando o português escrito e a gente está 
conceituando coisas que eles já deveriam ter aprendido. Por 
exemplo, esse aluno que chegou o ano passado no quinto ano. 
Ele passou pelo menos cinco a seis anos na escola e ele 
construiu o quê nesse tempo? E assim, como vai dar conta de 
recuperar... (Relato de Amália). 

 

Vigotski (2008, p. 156) considera que “[...] a relação entre o pensamento 

e as palavras não é uma coisa, mas um processo, um movimento contínuo de 

vaivém do pensamento para a palavra, e vice-versa”. Esse processo passa a 

existir por meio das relações, na comunicação, nas construções de 

conhecimento, em um processo histórico e social, além de desenvolvimento 

emocional e cognitivo das crianças desde muito cedo. Nesse sentido, é possível 

pensarmos nas consequências causadas pela construção tardia da Libras por 

crianças surdas.  

Esse fato está presente na fala da professora bilíngue, que expressa sua 

preocupação quando relata que os alunos chegam na sala sem construção de 

sua L1, Libras, e, por isso, as palavras decoradas da Língua Portuguesa não 

carregam a construção de significados. Tal fato é evidenciado por Vigotski (2008, 

p. 105), referindo-se à obtenção de resultados, pelos professores, por meio da 

“repetição de palavras pela criança” sem qualquer relação com a “experiência 

cotidiana” dessa. 

Vigotski (2008, p. 156) esclarece que o “[...] pensamento não é 

simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir”. 

Laborit (2000) é uma atriz surda que explica, em sua autobiografia, que antes de 

conhecer a Língua de Sinais, não sabia que as coisas e pessoas tinham nomes. 

Ao participar de uma oficina com seu pai na Vincennes27, organizada pelo ator 

surdo Alfredo Conrado, Laborit aprende, nos primeiros dias,  

 

[...] palavras do quotidiano, seguidamente os nomes das 
pessoas. Ele é Alfredo, eu sou Emmanuelle. Um gesto para ele, 
outro para mim.  

                                            

27 O Internacional Visual Theatre, também conhecido por “teatro dos surdos de Vincennes”, foi 
criado em 1976, pelo ator e diretor surdo Alfredo Conrado. Disponível em: http://ivt.fr/ Acesso 
em: 15 maio 2021. 

http://ivt.fr/
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[...] Pela primeira vez, ensinam-me que se pode dar um nome às 
pessoas. E também isso é formidável. Eu não sabia quem na 
minha família tinha nome, a não ser o meu pai e a minha mãe.  
[...] E eu, sobretudo eu, Emmanuelle. Percebi, enfim, que tinha 
identidade. 
EU: Emmanuelle.  
Até então, eu falava de mim como de uma outra pessoa, uma 
pessoa que não era ‘eu’. Diziam sempre: ‘A Emmanuelle é 
surda’. Era assim: ‘Ela não te ouve, ela não te ouve’. Não havia 
‘eu’. Eu era ‘ela’ (LABORIT, 2000, p. 36). 

 

Em Laborit (2000), evidencia-se que as crianças, sem uma relação efetiva 

de construção da primeira língua, a Libras, terão dificuldades na organização de 

suas ações “como resolução de tarefas práticas com a ajuda da fala, [...] dos 

olhos e das mãos” (VIGOTSKI, 2010, p. 13), em seus processos cognitivos e, 

desse modo, em sua constituição como indivíduos. 

Nessa lógica, a professora bilíngue enfatiza, em sua entrevista, as 

consequências no ensino-aprendizagem das crianças surdas e a urgência em 

se pensar em políticas públicas que garantam o direito de acesso à educação 

bilíngue de crianças surdas desde bebês. 

 

[...] ele não vai ser alfabetizado em um ano, porque ele perdeu 
muita coisa e porque ele não tem a língua? Então, é muito 
complexo. Então, eu acho que é aí que tem que entrar as 
políticas públicas na questão de: ‘vamos ver que bebê que está 
aqui na rede pública’ e já começa. A gente precisa de ter algum 
tem decreto, algum projeto, alguma coisa. E se tem, só que tudo 
depende de política. (Relato de Amália). 
 

No relato de Amália, existe um questionamento em relação à criação de 

leis que efetivem de fato a matrícula de crianças surdas desde bebês em escolas 

permeadas pela Libras. Segundo Andrade (2020), “A educação infantil deve 

contemplar, como para qualquer criança, as singularidades linguísticas dos 

bebês e crianças surdas que dela fizerem parte” (p. 48). Em sua pesquisa, cita 

o currículo de Libras da cidade de São Paulo no que diz respeito à  

 

[...] importância de apresentar aos bebês e crianças surdas 
questões de visualidade, com o intuito de facilitar o processo de 
aquisição da língua de sinais; organização linguístico-motora 
para favorecer a expressão na conquista da língua e 
compreensão, bem como destaca a interação com o adulto 
surdo como um facilitador do trabalho pedagógico nessa faixa 
etária (ANDRADE, 2020, p. 48). 
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Nesse sentido, enfatiza-se a importância de um currículo que considere 

vital “que os bebês e crianças surdas possam ter um ambiente que permita o 

desenvolvimento das bases precursoras para a aquisição da Língua de Sinais" 

(SÃO PAULO, 2019). 

É ainda importante que o currículo seja estruturado de maneira espacial28, 

garantindo o acesso das crianças surdas a todos os conteúdos propostos pela 

escola em sua própria língua. “A língua passa a ser, então, o instrumento que 

traduz todas as relações e intenções do processo que se concretiza através das 

interações sociais” (QUADROS, 2004, p. 30). Além disso, segundo Andreis-

Witkoski (2014), é fundamental que seja evidenciado nesse currículo a história 

dos surdos, suas lutas, a identidade e cultura surdas.  

Deste modo, o fazer artístico, principalmente nas artes visuais, traz 

contribuições importantes “para o desenvolvimento de pensamento/linguagem 

presentacional” (BARBOSA, 2014, p. 35), captando e processando informações 

“através da imagem” (p. 35). Ao focalizarmos a produção de arte de maneira 

contextualizada e significativa em relação às crianças surdas – que podem ser 

tanto espectadoras quanto criadoras –, notamos a passagem para um estágio 

que abarca o pensar inteligentemente acerca da criação de imagens visuais, “de 

artistas ou do mundo cotidiano que nos cerca” (p. 35). 

O professor de arte informa que desenvolve um trabalho sempre muito 

próximo ao trabalho da professora Amália, tanto no que diz respeito aos 

conteúdos como em projetos maiores propostos pela escola. Segundo Caldas, 

Holzer e Popi (2017, p. 162), a arte é “um campo de conhecimento específico, 

mas não isolado” e quando relacionada “[...] com outras disciplinas do currículo 

escolar, pode ampliar o conhecimento dos alunos” (p. 162). Assim sendo, 

reconhece-se o potencial de um trabalho interdisciplinar porque proporciona 

                                            

28 A expressão espacial, refere-se a uma das inteligências pautada pela Teoria das Inteligências 
Múltiplas de Howard Gardner (1995). Segundo Gardner (1995) A inteligência espacial é a 
capacidade de formar um modelo mental de um mundo espacial e de ser capaz de manobrar e 
operar esse modelo. Os marinheiros, engenheiros, cirurgiões, escultores e pintores, citando 
apenas alguns exemplos, todos eles possuem uma inteligência espacial altamente desenvolvida 
(p. 15). 
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oportunidades de “capacidades artísticas e estéticas relacionadas com outras 

áreas do conhecimento” (p.162). 

Em suas aulas, o professor Sandro explica que tem apoio das duas 

professoras bilíngues da turma, Amália e Marli, e que “sempre tem uma 

[presente], por mais que elas tenham alguma coisa durante a nossa aula, né” 

(Relato de Sandro). No entanto, o professor não deixa claro qual exatamente é 

o auxílio dado pelas professoras bilíngues em suas aulas de arte. Nesse sentido, 

ao ser questionado sobre ter intérprete em Libras em suas aulas, o professor 

respondeu que “Não. É a própria professora da sala” (Relato de Sandro), 

referindo-se à professora Amália, que tem formação como intérprete. Apesar 

disso, Sandro revela um certo desconforto em não ter fluência em Libras, mesmo 

contando com o apoio de duas professoras bilíngues, que 

  

[...] ficam para me auxiliar. Eu, na medida do possível, o que vou 
trabalhar com eles, eu pesquiso antes algumas palavras que eu 
possa dialogar ou converso com as professoras antes, né. Sobre 
o que eu vou trabalhar e poder estabelecer essa relação com 
eles. Mas elas ficam, como eu te falei antes, são duas 
professoras e uma sempre está presente [...] eu sinto sim, né, 
que seria muito melhor se eu tivesse, fosse fluente em Libras 
(Relato de Sandro). 
 

O incômodo do professor de arte é uma situação comum, que acontece 

“quando o professor não é surdo e os alunos surdos costumam colocar ao 

intérprete suas indagações, objeções e colocações” (MARQUES, 2007, p. 145). 

Nessa situação, Marques (2007) refere que é importante que o intérprete 

explique aos alunos surdos “que toda dúvida ou colocação deve ser dirigida ao 

professor, sob pena de perder conteúdos importantes e adquirir informações 

equivocadas” (p. 145). Tal fato é justificado, considerando que os alunos surdos 

irão se sentir “mais à vontade em dialogar com usuários de sua língua” (p. 145). 

Contudo, é preciso pontuar que, sendo a arte parte integrante do currículo 

de educação básica – conforme a Lei n°13.278, de 2016 (BRASIL, 2016) – é 

necessário que haja uma preocupação no incentivo à formação de profissionais 

surdos nessa área de conhecimento, bem como à disciplina de Libras, 

obrigatória nos cursos de formação de professores. Segundo o Decreto nº5.626, 

de 2:005 (BRASIL, 2005), o processo formativo deve ocorrer de maneira 
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integrada às demais disciplinas, e a partir do contexto da realidade escolar 

(MUTTÃO; LODI, 2018, p. 56). 

Tendo isso em conta, é primordial que as crianças surdas sejam 

matriculadas na educação infantil e na primeira etapa do ensino fundamental, 

uma vez que  

 

[...] os espaços previstos para a escolarização inicial devam ser 
organizados de forma que a Libras seja a língua de interlocução 
entre professores e alunos, logo a língua de instrução, 
responsável por mediar os processos escolares (por isso a 
necessidade de os professores serem bilíngues) (LODI, 2013, p. 
54). 
 

Nessa perspectiva, é garantido ao aluno surdo, em seus primeiros anos 

de escolaridade, um “desenvolvimento de linguagem/apropriação da Libras” 

(LODI, 2013, p. 55) de maneira sólida, pois todo o processo educacional se dá 

por meio de uma única língua acessível aos alunos surdos. Deve-se levar em 

consideração, ainda, o fato de que a maioria das crianças surdas nasce de 

famílias ouvintes e passa a conhecer a sua língua natural somente no espaço 

escolar, como é o caso dos alunos deste estudo. 

O professor de arte reconhece a necessidade da garantia do acesso à 

primeira língua, Libras, para os seus alunos surdos. O fato de que grande parte 

dessas crianças integram famílias ouvintes, não conhecedoras da língua de 

sinais, faz com que a escola seja o contexto social mais propício ao seu 

desenvolvimento, o espaço para se relacionar com seus pares e com o próprio 

ambiente. A escola passa a ter um papel essencial na construção da linguagem 

para, então, “se colocar no mundo, entender e se fazer entendida” (MOURA, 

2019, p. 18). Nas palavras do professor de arte: 

 

Então, eu acho que o nosso dever de Libras também é neste 
sentido. A criança percebe que o adulto, ele... ele... ele participa, 
ele experiencia aquilo que só aquela professora dele está 
falando, a relação dele com a própria família, que muitas vezes 
a gente sabe que a família se nega aprender, né, uma língua pra 
se comunicar com o filho porque muitas vezes nega que o filho 
é surdo. É um processo muito complicado, muito difícil, né. É um 
trabalho com a criança e com a família, neste sentido. Eu acho 
que deveria ser nossa obrigação, mas nós estamos bem... né. 
Eu acho que os cursos de Libras não têm que ser como muitas 
graduações estão fazendo, curso online, né, curso de poucas 
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horas. Eu acho que da mesma forma que a gente aprende 
inglês, francês [deveria aprender Libras] (Relato de Sandro). 
 

O professor Sandro aponta, então, para a importância de que todos os 

interlocutores da criança surda conversem em Libras e, para isso, se faz 

necessário investir mais em programas de formação de professores e 

comunidade escolar na língua natural dos surdos. Essa é uma defesa que 

dialoga diretamente com o que já foi pontuado anteriormente sobre os vários 

papéis desempenhados pela professora Amália, na garantia do acesso à Libras 

para os alunos surdos. 

Assim, a escola é o lugar em que a criança surda pode encontrar 

interlocutores usuários de Libras e que a respeitam em suas diferenças; pessoas 

adultas (interlocutores) por meio das quais elas poderão “construir relações 

comunicativas, trocar conhecimentos e se tornar ser da linguagem e das 

relações” (MOURA, 2019, p. 20).  

 

4.2.5 A troca de saberes entre os professores possibilitando práticas mais 

integradas 

 

O professor Sandro nos conta que as aulas de arte são de cinquenta 

minutos, acontecendo uma vez por semana, o que considera pouco, 

principalmente para que seja possível a continuidade das atividades das quais 

as crianças participam. 

 

Inclusive por essa questão do tempo, às vezes tem que parar e 
eles não aceitam. Eles querem continuar e pedem mais um 
pouquinho de tempo e pede mais um pouquinho de tempo e 
ficam bravos, né. Eles ficam bravos. É uma pena, não é só com 
eles, com os outros alunos também, né, essa quebra. É ruim 
para o processo de criação, né (Relato Sandro). 
 

O aspecto apontado pelo professor dialoga com Nascimento (2014), o 

qual expõe que há todo um processo interior do artista a ser considerado na 

realização de uma obra. Isso enfatiza a necessidade de a dimensão temporal 

considerar os processos criativos das crianças, consistindo numa experiência 

que requer um outro tipo de relação com o tempo. Assim, nasce o território da 
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arte como um lugar atemporal, repleto de escolhas, dúvidas, hesitações, desvios 

que são percebidos durante todo o percurso criativo (NASCIMENTO, 2014). 

Evidencia-se, então, que à medida que os trabalhos desses alunos são 

compreendidos como um processo de criação, modifica-se a lógica da “super-

valorização dos produtos”, favorecendo o “[...] percurso para se chegar a eles” 

(SALLES, 2000, p. 4). É possível dizer que “[...] o nascimento de uma obra de 

arte é resultado de um lento processo de maturação, que se caracteriza por uma 

transformação contínua” (p. 4). 

Para que o fazer artístico seja alcançado de maneira contínua e ampliada, 

diante do contexto escolar apresentado pelo professor Sando, a sala construída 

na escola, especificamente para as aulas de arte, favorece o percurso de criação 

dos alunos. Segundo o professor de arte,  

 

Que nós temos uma sala de arte nessa escola. Um grande 
avanço em relação a outras escolas. É uma sala que estamos aí 
organizando há alguns anos. A cada ano, a gente organiza e 
coloca algo a mais nessa sala para adequar. Mas, é um grande 
bem que nós temos (Relato de Sandro). 
 

É possível reconhecer que a existência de um espaço construído na 

escola e pensado para os alunos, os coloca “em contato com o processo artístico 

de criação: desenhos inacabados, idéias em suspensão, dúvidas, pinturas 

antigas e recentes, obras embaladas, catálogos e tudo o mais que um ateliê 

oferece” (ARSLAN; IAVELBERG, 2006, p. 44). 

O professor de arte diz ainda que costuma registrar com fotografias todo 

o processo artístico que constrói com os alunos. 

  

Ah... eu costumo fazer muito, muito... registro com foto, embora 
eu uso também o aplicativo Evernote no meu celular para poder 
fazer o registro escrito também, mas... duas questões: os 
cinquenta minutos, que é muito rápido e eu participo muito com 
eles da aula, geralmente a minha mão está cheia de tinta ou 
cheia de argila, né (Relato de Sandro). 

 

A fala do professor dialoga com o que diz Vigotski sobre os processos de 

criação na infância. De acordo com Vigotski (2018, p. 100), a criação da criança  

 

[...] consiste em ver seu valor não no resultado, não no produto 
da criação, mas no processo. O importante não é o que as 
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crianças criam, o importante é que criam, compõem, exercitam-
se na imaginação criativa e na encarnação desta imaginação. 
 

Nessa perspectiva, os professores Sandro e Amália relatam sobre o 

processo de um projeto anual, desenvolvido por eles e pelas crianças da sala 

bilíngue. O projeto abre o calendário letivo da escola Rodrigo González e está 

baseado na Carta de Princípios29 da escola. Amália nos explica sobre o projeto: 

 

Na verdade, é assim, esse projeto [...] ele é da escola. Igual na 
sala, eu trabalhei a questão da Carta de Princípios da escola que 
trata de valores combinados, que é a carta também da escola lá 
da ponte e aí o produto final tinha que ser uma mandala, a 
mandala dos sonhos. E aí, os especialistas tinham que ter algum 
trabalho que também falasse disso. Aí o Sandro falou: ‘eu quero 
trabalhar mandala com a sua turma’. Ele trabalhou acho que com 
todas as turmas, na parte do produto final, ele ia dar o toque 
dele. [...] a gente pensou juntos na ideia (Relato de Amália). 

 

O produto final, referido pela professora, é entendido como a conclusão 

da mandala desenvolvida pelo professor de arte e pelas crianças surdas. No 

entanto, é preciso esclarecer que a produção artística das crianças é 

considerada nesta pesquisa como aberta, no sentido da arte contemporânea que 

traz questões, problematiza, potencializa, possibilitando assim “conversas 

infinitas, porque aberta sempre ad infinitum a interpretações” (CRUZ, 2015, p.  

11). 

Ainda sobre a concepção do projeto, marcou-se uma conversa pelo 

WhatsApp30, com o professor Sandro, em 10 de maio de 2021, com o objetivo 

de obter mais informações sobre a escolha do tema Mandala31, desenvolvido em 

conjunto com a professora Amália e as crianças da sala bilíngue. Inicialmente, 

ele explica: 

                                            

29 A Carta de Princípios (2018), inspirada na Escola da Ponte, foi criada pela comunidade escolar 
da escola Rodrigo González tendo como finalidade registrar os objetivos comuns, valores e 
acordos de convivência no ambiente escolar que serão trabalhados durante o ano. 
30 Após a realização das entrevistas, considerou-se a necessidade do complemento de 
informações sobre as práticas dos professores, o que foi possível mediante conversas realizadas 
com eles por WhatsApp. A especificação desse tipo de dados acontece por meio das 
denominações: PROFESSOR SANDRO (2021) ou PROFESSORA AMÁLIA (2021). 
31 Mandala, segundo o Dicionário dos Símbolos, deriva do sânscrito e significa círculo, 
simbolizando o Universo. Há indícios de que as mandalas surgiram com os monges budistas e 

que se espalharam por diversas culturas, sendo interpretadas de diversas maneiras. Fonte: 
https://www.dicionariodesimbolos.com.br/mandala/ Acesso em: 10 maio de 2021. 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/mandala/
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A Carta de Princípios é algo que desejamos atingir, com 
elementos importantes escolhidos pelo grupo escola, onde 
almejamos, sonhamos, com uma educação onde o educando 
seja o centro do processo e que possa desenvolver as 
aprendizagens, as habilidades, presentes na mesma 
(PROFESSOR SANDRO, 2021). 
 

A mandala surge, nesse contexto, como uma representação do que 

professores e demais integrantes da EPG Rodrigo González idealizam como 

educação, de modo a atribuir centralidade ao aluno.  

Sandro complementa seus esclarecimentos sobre o projeto, informando o 

que o impulsionou a trabalhar a mandala com as crianças: 

 

[...] a carta é tanto a base, o nosso caminho, como também o 
disparador para iniciar esse percurso, como também apresenta, 
enquanto escola, a nossa finalidade. Sendo assim, esse nosso 
sonho é retratado pela mandala, pois, enfim, o que seria mais 
importante, que você colocaria como centro, seu objetivo, e 
quais os elementos que tangem, que são necessários para 
chegar no que é importante, de verdade... (PROFESSOR 
SANDRO, 2021). 

 

Pensando na forma circular da mandala e de como ela se constrói tal qual 

uma rede, é possível visualizá-la nas palavras do professor Sandro.  

A professora bilíngue explica que o primeiro passo do projeto foi trabalhar 

com os alunos surdos o conteúdo da Carta de Princípios da escola e os valores 

nela descritos: respeito, responsabilidade e autonomia. Consoante aos três 

valores fundantes, estão os saberes e fazeres da escola, compondo-se 

 

[...] um coletivo educador, tais valores devem ser explicitados, 
problematizados e a assunção daqueles que são fundamentais 
passam a ter um papel balizador das ações, relações e projetos 
da escola, de cada segmento e profissional que a compõem. 
Nosso compromisso é proporcionar aprendizagem com sentido 
e significado rumo à humanização nos seus aspectos afetivo-
emocionais, cognitivos, físico-motores, socioculturais, ético e 
estético e transcendentais, utilizando-se da variada gama de 
linguagens, das artes e da ciência (CARTA DE PRINCIPIOS32, 
2018). 
 

                                            

32 Buscou-se junto à direção da escola Rodrigo González conhecer a Carta de Princípios, enviada 
por e-mail. A especificação para esse dado acontece por meio da denominação CARTA DE 
PRINCIPIOS (2018). 
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Amália relata ainda que a sala multiseriada, revelando diferenças tanto na 

idade quanto no nível de conhecimento da Libras, busca trabalhar com as 

crianças situações comuns de seus cotidianos. Os valores descritos na Carta de 

Princípios passam a ser tratados como combinados do que podem fazer em casa 

e na escola. A professora conta também que busca usar imagens de seu celular 

e notebook para exemplificar os valores tratados.  

Amália, em conversa no WhatsApp, com o propósito de detalhar sua aula 

sobre o tema do projeto, descreve que 

 

[...] é uma forma de ampliar o repertório linguístico. Eu aproveito 
para dar o sinal das coisas, contextualizar a situação. E é aí que 
a Libras acontece. Porque eu a gente está usando a Libras de 
formas que eles aprendam por meio de relações com o 
cotidiano. Porque eles... é muito rápida essa aprendizagem. É 
algo que acontece naturalmente. Por isso, eu acho importante a 
roda de conversa e de história diariamente (PROFESSORA 
AMÁLIA, 2021). 
 

Em diálogo com o trabalho de Amália, os PCNs de Artes relacionam o 

contexto “à pesquisa e [...] ao domínio reflexivo pessoal e compartilhado no qual 

o aluno dialoga com a informação e percebe que não aprende individualmente, 

e sim em contextos de interação” (BRASIL, 1998, p. 50). Ao se realizar com os 

alunos um trabalho contextualizado, o “saber pensar sobre arte, em vez de 

operacionalizar um saber cumulativo na área” (p. 50), é favorecido. 

O professor de arte, partindo do embasamento inicial trabalhado pela 

professora bilíngue com as crianças, buscou despertar as poéticas pessoais dos 

alunos por meio da investigação e observação de detalhes vividos no cotidiano. 

Assim, Sandro descreve que o seu diálogo inicial 

 

[...] com a sala bilíngue, foi o de compreender alguns elementos 
sobre a mandala. Foram apresentadas diversas imagens de 
mandalas produzidas com materiais diversos. Nessa conversa 
inicial, os educandos escolheram o sinal para a mandala, bem 
como dialogamos sobre a ‘convergência’ para o centro da 
mandala, onde ela foca o que é mais importante, culminando 
todo o registro da mandala, todos os ‘ângulos’ indicando o 
centro, o que é principal na proposta (PROFESSOR SANDRO, 
2021). 
 

O professor esclarece que houve uma preocupação em trazer para os 

alunos referências de diferentes imagens de trabalhos artísticos de mandalas 
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que os inspirassem a desenvolver seu processo de criação. Segundo Cruz 

(2016), deve-se dar importância ao tempo dado às crianças com as imagens; 

além disso, a interferência do professor deve ser mínima “sem dominar a 

produção do aluno, mas nutrindo a percepção do olhar com detalhes que podem 

ter passado despercebidos” (p. 72). 

Dentro desse movimento, partindo do diálogo entre os professores e os 

alunos surdos, a língua de sinais permeia e dá significado a todo o processo de 

criação. Segundo Strobel (2008), “A língua de sinais é uma das principais marcas 

da identidade de um povo surdo [...], é uma forma de comunicação que capta as 

experiências visuais dos sujeitos surdos” (p. 44). Sendo assim, por meio da 

língua de sinais, o surdo transmitirá e terá “a aquisição de conhecimento 

universal” (p. 44). 

Posto isso, vale ressaltar que, durante o processo de criação do projeto, 

foi criado o sinal de mandala pelo aluno surdo Alberto. Assim, evidencia-se o 

conceito de que as línguas são vivas, “como são as línguas de sinais”, que “[...] 

se constroem no uso. A Libras, como qualquer idioma, se desenvolve enquanto 

é colocada em prática” (CRUZ, 2016, p. 36). 

Dando continuidade ao projeto, o professor Sandro conta que era preciso 

pensar em um elemento de destaque para ser colocado no centro da mandala, 

algo importante para eles. Assim, a partir desse diálogo entre o professor e os 

alunos, surge uma ideia, também dada pelo aluno surdo Alberto, “o que é mais 

importante em tudo, que está no centro de tudo, é o coração, que representa a 

emoção. Com o coração representando o centro do ‘mundo’, partimos para a 

produção do trabalho” (PROFESSOR SANDRO, 2021). 

Utilizando a linguagem das artes visuais em específico – a 

tridimensionalidade da escultura e a materialidade da argila –, escolhidas no 

início do ano no planejamento junto às crianças, Sandro propôs que fosse 

explorado com os alunos surdos algo conhecido por poucos deles, causando 

estranhamento e euforia. Segundo o professor de arte, 

 

[...] foi o primeiro contato deles. [...] A argila é muito [...] 
interessante, é orgânico no toque. [...] Essa a ideia é, [...] 
elaborar uma peça junto com eles. Eu digo junto por que tudo 
que eu procuro fazer, eu faço junto com os alunos, mas dentro 
das artes visuais, [...] a argila mexeu muito com eles. 
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A maioria deles nunca tinha tido contato com argila. Então, 
surgiu um pouco daquela bagunça, né. O estranhamento por ser 
diferente, né. Tem a plasticidade, mas é diferente da massinha 
de modelar. Mas depois, eles adoraram (Relato de Sandro). 

 

De acordo com o professor Sandro, as crianças rapidamente perceberam 

que estavam em contato com um material diferente do que geralmente eles 

utilizam na escola, a massinha. “Uma coisa é brincar com massinha, outra coisa 

é argila” (Relato de Sandro).  

A partir da modelagem, as crianças passaram a “produzir vários corações 

em argila, e deixá-los secar calmamente, pois como não teríamos como queimar 

a argila e transformá-la em cerâmica, o cuidado foi maior para o manuseio, até 

mesmo após elas, secas, serem pintadas” (PROFESSOR SANDRO, 2021).  

É preciso destacar uma característica da arte contemporânea muito 

presente em trabalhos artísticos da atualidade e que está na criação artística das 

crianças: a repetição de objetos.  

Segundo a pesquisadora Vaz (2015), nas décadas de 1950 e 1960, a 

partir da Pop Art e das obras de Andy Warhol, a ideia da “multiplicação e os atos 

repetidos” (p. 60) eram remetidas “à sociedade de consumo e aos 

acontecimentos que dela advêm” (p. 60). Partindo de um novo olhar dado pela 

arte contemporânea, a ideia de repetição em produções artísticas de forma 

automatizada e sem reflexão passou a ser redimensionada (VAZ, 2015).  

Assim, pensando nos diversos corações de argila e nos vasinhos de 

suculentas, que se ligam a um contexto, a repetição desses objetos aparece na 

mandala das crianças como uma unidade, mas ainda singulares, considerando 

os diferentes detalhes nos corações de argila e nas particularidades de cada 

suculenta. 

Em continuidade ao projeto, o professor conta que, durante todo o 

processo de manuseio da argila, as crianças expressavam  

 

[...] reações de mexerem com um material que nunca haviam 
manuseado, e até mesmo ficaram eufóricos, a argila se espalhou 
pela mesa, pelo chão.... Esses elementos presentes são 
importantes, pois as sensações devem estar presentes em um 
processo que instiga justamente a relação constante da 
percepção, do fazer, do refletir... de manuseio (PROFESSOR 
SANDRO, 2021). 
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Esse contato das crianças com a argila passa a marcar uma investigação 

sobre as propriedades existentes nessa materialidade. Em um processo 

dinâmico, buscam por formas e significados que mobilizam suas produções 

artísticas (GIANNOTTI, 2008) e transformam o estranhamento inicial em 

ressignificação.  

A próxima fase do processo de criação foi preparar o suporte onde a 

mandala seria composta. O professor diz que utilizaram como suporte “um 

carretel industrial de armazenamento de fios elétricos [...] e sobre ele fizemos 

pinturas, fazendo a composição dos mesmos convergindo ao centro, onde 

colocaram um coração maior” (PROFESSOR SANDRO, 2021). 

A escolha de um carretel industrial, pelas crianças e pelo professor 

Sandro, como suporte do trabalho artístico, aponta para uma das ações 

realizadas por eles durante o processo de criação e que denota o cotidiano e, 

consequentemente, a arte contemporânea por meio da apropriação e 

ressignificação. 

O professor de arte explica que, junto com as crianças, preparou o 

suporte, revestindo-o com papelão para posterior desenho e pintura. Segundo 

Sandro, as crianças desenvolveram os desenhos, formas orgânicas que 

preencheram todo o espaço circular da Mandala.  

No momento seguinte, os alunos passaram a pintar as formas 

desenhadas anteriormente. As diferentes cores, escolhidas pelas crianças, 

compõem-se de maneira harmônica, dando vida e movimento às formas 

orgânicas criadas por elas. 

O professor menciona que, depois da pintura feita pelas crianças em toda 

base do carretel, esperou-se secar e, em seguida, os alunos começaram a 

compor a Mandala com outros elementos, como mini vasos de planta com 

suculentas, espirais de cadernos, vários corações pequenos de argila e um 

coração maior ao centro. 

Segundo Sandro, as crianças da sala bilíngue plantaram as suculentas 

nos vasinhos, uma atividade presente na EPG Rodrigo González. O professor 

de arte diz ainda que tem “o hábito de plantar com as crianças, fizemos um muro 

verde em 2018, e plantamos em alguns espaços da escola” (PROFESSOR 

SANDRO, 2021). No entanto, ele explica que, nesse projeto em específico, a 
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ideia partiu das crianças em conjunto com a professora Amália, que contribuiu 

no plantio das suculentas. 

A imagem revela uma composição com características próprias de uma 

mandala, levando o olhar ao ponto central, representado por um grande coração 

de argila. Percebe-se que as crianças fizeram a composição em uma 

determinada ordem a partir do ponto central, criando círculos e linhas 

perpendiculares, dividindo o espaço em porções simétricas. 

 

Figura 12 – Mandala 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Professora Amália. 

 

O projeto da mandala, aqui apresentado, dialoga com o Projeto 

Mandala33, criado em 1996, por Lori Bailey Cunningha. Segundo a pesquisadora 

Souza (2012), o Projeto Mandala “[...] é favorável a uma abordagem integrada 

da educação” (p. 61), além de trazer em sua essência o “conceito de único, todo, 

partes que se juntam para criar um todo maior, é expresso na criação coletiva de 

uma ‘colcha de mandalas’” (p. 61). 

É preciso ainda dizer que o projeto da mandala deixou claro que, ao 

concentrar-se no processo e não na “imposição de valores únicos como 

resultados a serem atingidos” (TESCH; VERGARA, 2012, p. 15), possibilitou-se 

aos alunos desenvolver o “pensar, investigar, descobrir”, sendo estes “princípios 

para a realização de trabalhos significativos” (p. 15). Assim, a arte 

                                            

33 Disponível em: http://www.mandalaproject.org/education/Index.html Acesso em: 13 /05/ 2021. 

http://www.mandalaproject.org/education/Index.html
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contemporânea, a partir de uma “experiência desenvolvida, pode ultrapassar a 

experimentação artística e atuar sobre o desenvolvimento sócio-cultural dos 

educandos” (TESCH; VERGARA, 2012, p. 15).  

 

4.3 Diálogo entre professora bilíngue e professor de arte em propostas de 

artes visuais para as crianças surdas da sala bilíngue 

O professor de arte explica que suas aulas com a turma de alunos surdos, 

mesmo sendo de cinquenta minutos, são mais aproveitadas em relação às salas 

regulares (que possuem um número muito maior de alunos). 

 

[...] a conversa com eles fica bem mais intimista, mais pessoal, 
né. Diferente lógico de uma sala com trinta e cinco. A atenção é 
muito maior pra tudo, né. Pra gente programar, pra gente 
planejar essa aula, pra gente dar atenção ou pra guardar o 
trabalho deles pra continuar na próxima aula. É uma outra 
realidade, né. E também a participação das professoras com a 
gente, as professoras de sala, né. Elas sempre... tem duas 
professoras na sala (Relato de Sandro). 

 

Na fala do professor Sandro, percebe-se que uma sala com um número 

reduzido de crianças e específica de surdos favorece seu trabalho na criação de 

propostas em que as individualidades desses alunos (sustentadas pelo 

conhecimento da Libras) sejam valorizadas. A partir das diferenças do aluno 

surdo, explorando mais cada proposta pode-se utilizar 

 

[...] estratégias singulares ao seu processo de aprendizagem, 
contemplando um currículo que o inclui como sujeito produtor e 
apreciador de cultura e história próprias (ANDREIS-WITKOSKI, 
2014, p. 48). 

 

Nesse sentido, pensar em favorecer as individualidades dessas crianças 

é olhar para as diferenças da pessoa surda em uma perspectiva da construção 

de sua identidade surda. 

No que diz respeito ao desenvolvimento dos conteúdos em suas aulas, o 

professor enfatiza o uso de estratégias visuais, possibilitando explorar as 

imagens para além dos livros didáticos. 

 

Na sala deles tem um Datashow e um telão, né. Eu uso muito 
desse recurso da escola, [...] justamente porque na escola a 
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gente trabalha muitas coisas, a gente se habitua a trabalhar 
muita coisa no livro e no livro é muito pequena. A gente não tem 
a noção do que, por exemplo, é o tamanho do quadro, né (Relato 
de Sandro). 
 

De acordo com o professor Sandro, é comum nas escolas, de maneira 

geral, serem utilizadas as imagens (tamanhos pequenos) que estão nos livros 

didáticos. Reily (2003, p. 162) revela que é uma tradição da escola ser 

“fundamentada na linguagem verbal, bem como a qualidade estética 

questionável das imagens presentes no material didático e nos espaços 

escolares”. A autora nos alerta ainda sobre o papel dos educadores e daqueles 

que estão, de certa maneira, envolvidos na educação de surdos ao pensar na 

função que a imagem visual desempenha na obtenção de conhecimento. Por 

isso, sua seleção e trabalho com ela deve ser elemento de planejamento do 

professor. Assim, o professor Sandro busca diversos recursos, como as 

projeções do Datashow como possibilidade de explorar outras potencialidades 

habitadas nas imagens, transformando-as em instrumento na construção da 

imaginação, de conhecimento e de raciocínio. 

Para o professor, não existe diferenças na apropriação dos conteúdos 

quando comparado com o desenvolvimento dos alunos ouvintes, em suas 

propostas artísticas. Relata que os alunos surdos vão “mais além” nas aulas de 

arte. 

 

[...] a atenção, [...] a acuidade visual, a percepção que eles têm 
[...] as vezes eles precisam dar uma pincelada naquele lugar, 
então deixa, não atrapalha. Deixa-o. Acabou a aula, deixa 
porque senão eles não saem satisfeitos, eles vão ficar bravos. E 
faz parte do processo, né. Então, existe assim, muita coisa que 
não é melhor justamente pela defasagem que nós já 
conversamos, né (Relato de Sandro). 

 

Essa fala do professor Sandro dialoga diretamente com Raugust, quando 

faz referência à percepção visual do surdo. “O surdo é constituído pela 

experiência visual, sendo constituído como sujeito que vê o mundo e o entende 

por meio da visão” (RAUGUST, 2017, p. 218). 

Nessa perspectiva, Sacks (2010) destaca que os surdos possuem “uma 

orientação incomumente visual, ou hipervisual” (p. 159), podendo ser percebidas 

desde o nascimento dessas crianças. Assim, segundo Sacks (2010, p. 159),  
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As crianças surdas demonstram desde o início uma organização 
diferente, que requer (e exige) um tipo de resposta diferente. [...] 
É preciso uma interação adicional, totalmente visual, para que a 
criança surda possa desenvolver sua própria identidade, 
especial e única – e isso só pode ser proporcionado por um outro 
ser visual, uma outra pessoa surda.  

 

O autor ainda aponta para o fato de que, mesmo que os pais percebam 

essa pré-disposição visual de seus filhos surdos ainda quando bebês, e tentem 

estabelecer uma relação auditiva com eles, esta será limitada, considerando-os 

“por natureza, seres auditivos e não visuais” (p.  159). 

Desta forma, tais fatos trazidos por Sacks convergem com a fala do 

professor Sandro sobre a defasagem que seus alunos surdos enfrentam, 

decorrente do não acesso à Libras, o que é uma desvantagem em relação ao 

seu desenvolvimento. O professor diz ainda que se não fosse essa questão da 

L1 ser tardia e o tempo de aula de arte ser tão curto, os alunos surdos se 

destacariam ainda mais nos processos artísticos, “mas eles... eles desenvolvem 

se não for igual, é melhor” (Relato Sandro).   

Segundo Reily (2013, p. 161), é primordial o contato de crianças surdas, 

que estão ainda na fase de apropriação da língua de sinais, com elementos da 

linguagem visual, podendo assim “construir significados”.  

As aulas de arte para as crianças surdas podem significar um passo à 

frente no que se refere à experiência visual. Segundo Lebedeff (2010, p. 176), a 

surdez significada como experiência visual está para além das questões 

linguísticas,  

 

[...] desloca-se o significado da surdez enquanto perda auditiva 
para a compreensão da surdez a partir de suas marcas 
idiossincrásicas: a surdez significada como experiência visual, a 
presença da língua de sinais, a produção de uma cultura que 
prescinde do som, entre outras. 

 

Deste modo, é importante ainda destacar o que o Decreto n°5.626/ 2005 

(BRASIL, 2005) traz, em seu Art. 14, sobre garantir a pessoas surdas o acesso 

à comunicação, à informação e à educação por meio das tecnologias, 

disponibilizadas por meio de “equipamentos, acesso às novas tecnologias de 
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informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a 

educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva” (BRASIL, 2005, p. 29). 

Nesse sentido, perguntamos ao professor Sandro sobre as estratégias 

que ele utiliza em suas aulas. O professor nos conta que existem momentos em 

que trabalha com os alunos de maneira individual “pintura individual, de desenho 

individual” e, partindo desse trabalho, transforma-se muitas vezes em um 

trabalho coletivo.  

Ele explica que a disposição da sala de arte contribui para a execução das 

propostas artísticas “(...) o que ajuda bastante, tanto com eles quanto com os 

outros alunos é que na sala de arte tem quatro mesas. Cada mesa cabe na média 

de oito alunos” (Relato de Sandro). 

A disposição das mesas na sala de arte favorece as práticas de rodas de 

conversa e as trocas de experiências entre eles, fazendo  

 

[...] parte do processo, exatamente. Raramente com eles, a sala 
dos surdos, eu peço para eles se dividirem, justamente para ter 
essa troca entre eles, porque um está pintando e está vendo o 
trabalho do outro, o outro está desenhando e está vendo, ou 
quando é colagem, um está vendo o trabalho do outro. Sempre 
nesse diálogo, né, é contínuo. Então com eles, com os outros 
alunos, a gente tem a necessidade, eu sinto a necessidade de 
ter esses momentos de parada mesmo para roda de conversa, 
mas com eles é muito automático. Eles já até têm esse hábito. 
Eu acho que eles já trazem. Isso já é do cotidiano deles dessa 
sala de aula, essa troca entre eles. É ... eu não posso afirmar, 
mas eu acredito que eles já vêm dessa prática das professoras 
regentes, né. Sempre um está passando para o outro o que ele 
aprendeu. Eu percebo que elas fazem vídeos, que elas fazem 
para um ver o outro (Relato de Sandro). 

  

O professor Sandro descreve suas percepções, mesmo não tendo 

formação específica, sobre pontos fundantes na concepção de educação de 

crianças surdas, como trocas entre pares. Segundo Andreis-Witkoski (2015), os 

surdos “necessariamente, precisam estar entre seus pares para a formação da 

identidade social e de sua integração, que se dá por meio da diferença de ser 

surdo” (p. 86). Nesse sentido, Sandro reconhece o potencial e a necessidade de 

práticas que favoreçam as trocas entre as crianças surdas indo “ao encontro dos 

direitos linguísticos e culturais deste alunado” (p. 117). 
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Perguntamos ao professor Sandro como se dá o processo criativo com os 

alunos da sala bilíngue, em relação à diferença de idade e se eles entendem o 

conceito de criação. O professor relata que a dificuldade em entender o que é 

criação é um fato comum entre todos os alunos, surdos e ouvintes.  

 

Deles ter dificuldade assim, para entender o processo criativo... 
eu acredito que os mais novos, sim só que da mesma forma que 
os outros. Eu não senti essa dificuldade, por exemplo, a nossa 
aluninha lá de seis anos tem dificuldade da mesma forma que 
uma outra criança de seis anos tem, porque o processo de 
criação deste momento é outro, né. Essa criança de seis anos é 
diferente do outro processo de quem está lá com dez, onze anos 
(Relato de Sandro). 
 
Não, não, não. Eu vejo o problema do processo de criação deles 
do mesmo jeito que eu vejo dos outros alunos também. Por 
exemplo, nós temos muitos símbolos estereotipados. Por 
exemplo, como que nós representamos a emoção? Com o 
coração. E como que a gente representa amizade? Aperto de 
mão ou abraço. Coisas né, nesse sentido. Mas eu não vejo não 
essa dificuldade (Relato de Sandro). 

 

O relato do professor vai ao encontro da filosofia pedagógica das escolas 

de Reggio Emilia, enfatizada por Mackay (2019), quando diz: “Todos os seres 

humanos nascem com capacidade de ser criativos, ou seja, de estabelecer 

conexões novas e dotadas de sentido e comunicar suas ideias de maneiras 

originais” (MACKAY, 2019, p. 154). 

As propostas do professor de arte vão, mais uma vez, ao encontro das de 

Mackay (2019), quando ela refere a importância em conceder às crianças 

 

[...] amplas e múltiplas oportunidades para assimilar informações 
novas e expressá-las novamente de maneiras que sejam 
pessoais e originais - para se envolver em processos de autoria. 
Isso acontece quando os educadores oferecem ferramentas e 
ambientes onde as crianças possam tornar suas interpretações 
e conexões visíveis para si e para os outros (MACKAY, 2019, p. 
157). 

 

No sentido dessa citação, Sandro ainda diz que se coloca como mediador, 

orientando as atividades conforme as necessidades dos alunos, mas sempre 

enfatizando autonomia em seus fazeres. “Se eles querem, por exemplo, 

melhorar a pintura deles? É ele que tem que perceber que dá para melhorar, não 

sou eu adulto que tenho que comparar que árvore dele parece com uma árvore 
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do jardim oculto” (Relato de Sandro). O professor diz ser “totalmente contra” 

atividades prontas, como desenhos impressos. 

Em diálogo com o trabalho do professor de arte, a professora bilíngue 

costuma, em suas aulas, trazer atividades para as crianças por meio das artes 

visuais. Amália diz que “[...] eu gosto assim, de trabalhar bastante com tinta, 

bastante com desenho. [...] eu gosto muito de trabalhar algumas obras de arte 

[...] Eu trago alguns autorretratos, né. Eu gosto bastante” (Relato de Amália). 

Nessa direção, Raugust (2017) ressalta o valor da arte “por meio da 

pintura, do teatro, da poesia ou da mídia”, linguagens artísticas que trazem “[...] 

sentido, organização de pensamento e ideias [...] fundamentais no processo de 

subjetivação do surdo” (p. 223). Considerando o surdo como sujeito visual, 

aponta-se para “A formação do olhar [que] perpassa as vivências dos surdos” 

(RAUGUST, 2017, p. 223).  

Acerca dessas vivências, Ribeiro e Skliar (2020) lembram da necessidade 

de que as atividades propostas para as crianças surdas sejam pensadas a partir 

de sua leitura de mundo. A professora frisa que é fundamental uma leitura não 

só de imagens, mas de expressões faciais, ambientes, de palavras inseridas de 

maneira significativa, despertando e motivando o interesse dos alunos surdos. 

Desse modo, a professora bilíngue procura trabalhar a leitura de imagens 

com os alunos surdos através de escolhas de livros que valorizem as narrativas 

visuais, utilizando mídias digitais disponíveis na escola como: o datashow, 

internet, celular e tablet de uso pessoal de Amália. Além dessas ações, a 

professora busca proporcionar uma leitura a partir de suas vivências fora do 

ambiente escolar. Segundo ela, 

 

A gente foi o ano passado na feira [...] eu fechei o trânsito lá das 
ruas da escola. [...] A polícia parou o trânsito para gente subir no 
ônibus. [...] eu já fui no Museu do Ipiranga e conseguir um ônibus 
inteiro, né. A gente fez o trabalho super legal, né. Eu paguei para 
um tio de transporte levar a gente a semana inteira, cada dia 
num lugar, né. Então são [...] vivências que só a gente que está 
lá sabe. [...] A criança não está lendo tudo, mas olha o tanto de 
vivência que ele teve (Relato Amália).  
 

Quando a professora fala que as crianças não leem tudo, ela se refere à 

leitura em língua portuguesa, uma cobrança presente nos conteúdos 
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curriculares. Entretanto, as crianças podem fazer uma leitura muito mais ampla 

porque lhes despertam a curiosidade e o interesse. 

 

4.3.1 Crianças surdas dizem sobre si em propostas artísticas no tema 

autorretrato 

Perguntamos ao professor de arte se já havia desenvolvido com as 

crianças surdas alguma atividade artística em que eles pudessem expressar 

sobre si de maneira mais autônoma e Sandro responde que: “Sim. Uma coisa 

que eu sempre procuro fazer tanto com eles, quanto com os outros alunos” 

(Relato de Sandro), referindo-se também aos alunos ouvintes.  

Pensando em propostas artísticas com o objetivo de oportunizar aos 

alunos, surdos e ouvintes, dizerem sobre si por meio da expressão artística, 

Sandro desenvolve uma sequência de atividades no tema autorretrato. O 

professor descreve sobre suas percepções nos trabalhos dos alunos surdos, em 

que: 

 

No trabalho da árvore [...]. Nós íamos percebendo a presença 
de elementos da personalidade deles em cada trabalho. Por 
exemplo, uma das meninas estava em uma fase que adorava 
princesas, e a árvores dela tinha uma coroa. Já o [...] é mais 
direto. Fez o trabalho dele mais rápido, não parava muito para 
conversar, sendo mais focado no fazer do que no momento que 
poderia ser de troca. Não que ele não faça essa troca, pois ele 
é muito observador, e enquanto fazia, sempre olhava o trabalho 
das meninas (PROFESSOR SANDRO, 2021). 
 

No relato do professor, percebe-se que, no processo criativo, as crianças 

demonstram aspectos de sua personalidade, além de transportar para suas 

pinturas experiências pessoais. Segundo Ostrower (1978) destaca, a liberdade  

 

[...] de como criar e o que criar. O ato criador é visto apenas em 
suas qualificações subjetivas, apenas, também, como ato 
expressivo, pois os aspectos expressivos predominam sobre os 
aspectos comunicativos. A obra criada é vista como uma 
mensagem de vivências pessoais (OSTROWER,1978, p. 150). 

 

Correspondendo à primeira sequência de atividades no tema autorretrato, 

os alunos surdos representaram-se em pinturas de silhuetas de seus corpos, 

mas com características de troncos de árvores, como aponta o professor: “E era 
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um painel grande, porque imagina, cada um fazendo o seu corpo, né, na árvore” 

(Relato de Sandro). 

Nessa primeira fase do projeto, os alunos surdos representam-se de 

maneira a buscar, nas manifestações do imaginário, possibilidades em construir 

várias versões de si mesmos, produzindo seus reflexos como afirmações de sua 

própria identidade. O trabalho é alicerçado nas artes visuais em diálogo com a 

arte contemporânea, construindo-se através das experiências trazidas pelos 

alunos surdos e pelas experiências vividas em suas casas e na escola.  

O professor ainda diz que utilizou várias aulas para que os alunos 

pudessem experienciar todo o processo de criação que estavam desenvolvendo. 

Uma aula foi dedicada às pinturas, “(...) foi uma aula só pra gente, nesse 

cinquenta minutos, pra poder pintar o segundo plano e depois pintar o caule” 

(Relato de Sandro).  

Nesse sentido, a pesquisadora Vaz (2015) frisa sobre a experiência 

estética estar intimamente ligada ao contexto em que ocorre, sendo realizada de 

maneira singular, mediante a interação direta entre a obra e quem relaciona-se 

com ela. Assim, a experiência estética “é processo que promove algo de um 

estado a outro por meio da relação que suscita entre o vivido e o que ele 

proporcionou com o que pode vir a ser” (VAZ, 2015, p. 37). 

Após as pinturas das crianças, na segunda etapa, o objetivo foi convidá-

las a explorar outros ambientes na escola em busca de elementos para compor 

suas árvores, registros gráficos produzidos a partir de texturas de folhas de 

árvores, proporcionando novas experiências artísticas. Segundo o professor, 

  

Nós produzimos folhas com frotagem. Então nós saímos para o 
jardim e fizemos uma coleta de folhas. Então, eles fizeram...  A 
textura.  Fizeram a frotagem, a frotagem com papel de seda. 
Recortaram e colaram, né. A experiência foi muito bacana. 
Porque nesse processo da coleta de folhas, eles encontraram 
ovo de passarinho, encontraram várias coisas pelo jardim. 
Pintaram o céu também, é muito interessante a escolha deles 
onde começar o céu, então saia na janela pra ver até qual era a 
linha do horizonte. Porque muitas vezes as crianças têm essa... 
como o céu está lá em cima, eles só pintam a parte de cima. 
(Relato de Sandro). 

 

Sandro, ao favorecer essa experiência aos alunos surdos, de saírem no 

espaço externo da escola em continuidade do projeto desenvolvido na sala de 
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aula, oportuniza uma dinâmica em relação à linguagem totalmente nova. Essa 

experiência de deslocamento vai de encontro à arte contemporânea com 

Duchamp, que passou a “deslocar os objetos de seu habitat funcional e transpô-

los para o espaço da arte” (COHN, 2016, p. 38), resultando em uma 

ressignificação desses objetos. Dessa forma, tal experiência em arte dá 

condições de “ampliar o seu território em termos de possibilidades, de potência” 

(VAZ, 2015, p. 20). 

Nesse sentido, Araujo (2015) discorre sobre como o espaço, a disposição 

e os materiais usados podem influenciar no processo criativo das crianças. A 

autora destaca a importância de se favorecer o processo criativo delas, 

transformando os materiais convencionais. Ela sugere que se “[...] use sucata, 

olhe para materiais descartáveis dando-lhe outra função para pintar, modelar, 

colar. Atribuindo novos sentidos aos materiais, ressignificamos as produções 

artísticas, favorecendo os processos de criação da criança (ARAUJO, 2015, p. 

44). 

Os alunos da sala bilíngue puderam, nessa atividade, fazer descobertas, 

relacionar e comparar objetos inesperados, como os ovos de passarinho, que 

encontraram no caminho. Além disso, experimentaram as “linhas, cores, formas 

e texturas” em um outro contexto e, a partir desses elementos, puderam utilizá-

los “para representar ideias” (REILY, 2003, p. 165) e ressignificá-los na 

construção de seus autorretratos.  

Em continuidade ao projeto, em uma terceira etapa, os alunos criaram 

carimbos de frutas. “Eles fizeram com a própria fruta, a gente cortou a fruta, 

então eles carimbavam as frutas” (Relato de Sandro). O professor diz que o 

processo todo do projeto envolveu diferentes técnicas e diversas experiências, 

mas o que “(...) eles adoram, a mistura de cores, né. A tentativa de misturar as 

cores é algo que a gente vai dialogando ali, mas eles já têm essa... essa 

percepção” (Relato de Sandro). 

No processo criativo, Araujo (2015) destaca que a criança pode utilizar-se 

de técnicas construídas por ela mesma, pela experimentação. É importante que 

ela estabeleça uma relação com os materiais e meios de sua produção para 

poder transformá-los. Araujo (2015) cita o pintor Jackson Pollock como exemplo 

de particularidade de suas ferramentas, as quais determinam seu modo de criar. 

No documentário, realizado pelo Museo de Arte Moderna - Moma e narrado pela 
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curadora-chefe Ann Temkin, sobre o trabalho do artista Pollock, é possível 

pensarmos de que maneira sua obra foi construída: será que “esta obra foi feita 

com as mãos e os dedos?” (EXPRESSIONISMO ABSTRATO DE NOVA 

IORQUE, 2011, 3min 07s).  

O artista abre mão do uso do pincel e, no lugar, passa a utilizar outros 

objetos como ferramentas. A ponta de madeira do próprio pincel, o “pneu da 

bicicleta [...] utilizava também varas, escova dura” (ARAUJO, 2015, p. 43) e, no 

lugar das pinceladas na composição de uma cena, passa a “arremessar, pintar, 

espalhar ou escoar a tinta pela tela” (EXPRESSIONISMO ABSTRATO DE NOVA 

IORQUE, 2011, 1min 40s). Com a tela no chão, o artista usa o seu próprio corpo 

em movimento, nos levando a imaginá-lo dançando ou, ainda, brincando em 

torno de seu trabalho. Assim como nos esclarece Araujo (2015), Pollock criou 

sua própria técnica e construiu sua marca de maneira intransferível. 

A proposta do professor de arte em colocar os alunos surdos como 

autores de seus fazeres artísticos de maneira aberta na produção de seus 

autorretratos, “livre de preconceitos que possam determinar o que pode e o que 

não pode ser produzido” (VAZ, 2015, p. 13), está em sintonia direta com a arte 

contemporânea, favorecendo a experiência estética dessas crianças. 

Assim, destaca-se a importância da criação nas artes visuais, por meio de 

experiências visuais, na constituição do sujeito surdo. Através das experiências 

visuais, as pessoas surdas passam a perceber o mundo de modo diferente, 

provocando assim “reflexões de suas subjetividades: De onde viemos? O que 

somos? E para onde queremos ir? Qual é a nossa identidade?” (STROBEL, 

2008, p. 38). Desta forma, a presença das artes visuais, nesse universo visual, 

pode contribuir para o favorecimento de um reconhecimento de si. 

 

4.3.2 A importância na vivência em cultura surda na escola 

Em nossa entrevista, foi perguntado aos professores Sandro e Amália se 

eles costumam abordar a cultura surda em suas aulas e nos projetos da escola. 

Ambos informaram que ainda não exploraram o tema em suas propostas 

pedagógicas. 

Quando perguntado diretamente ao professor Sandro se já havia proposto 

o tema da cultura surda em suas aulas de arte, ele relatou que:  
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Não. Infelizmente não. [...] nós trabalhamos muito com ideia 
hegemônica, né, de cultura dentro da escola, né. Então, a gente 
não tem essa visão de que nós temos uma cultura, elementos 
da cultura de surdos, né. Bom, nós temos uma lei que obriga.  
[...] Porque claro, se é uma sala bilíngue, nós temos semana ... 
dos surdos, atividade específica. Mas eu acredito que isso tem 
que ser nos duzentos dias. (Relato de Sandro). 
 

A fala do professor Sandro aponta para um problema recorrente nas 

escolas de maneira geral: identificar como vital o reconhecimento da 

multiculturalidade. Skliar (2016) e Teske (2016) discorrem sobre a questão da 

concepção de cultura universal instaurada na sociedade contemporânea e, 

consequentemente, nas escolas.  

Segundo Teske (2016), corremos o risco de provocarmos uma 

massificação cultural diante das tentativas de divulgar a ideia de que vivemos 

em uma cultura globalizada e universal. Skliar (2016) evidencia que o fato de 

não se aceitar o surgimento de processos culturais específicos como a cultura 

surda é o motivo pelo qual argumenta-se que há uma existência cultural 

universal. 

O professor de arte prossegue sua fala em diálogo indireto com Skliar 

(2016) quando coloca a defesa da manutenção da “cultura monolítica” (SKLIAR, 

2016, p. 28) nas escolas: 

 

[...] infelizmente, eu estou citando essa questão, né, de trabalhar 
a cultura africana e indígena porque ela é muito mais abrangente 
lá dentro da escola e imagina como a escola pensa para dez 
alunos? Isso raramente entra e que não é por falta de esforço 
das professoras da sala, sempre dando um cutucão aqui ou ali. 
Isso raramente entra no planejamento geral da escola, né. 
Porque claro, se é uma sala bilíngue, nós temos semana do... 
dos surdos, atividade específica. Mas eu acredito que isso tem 
que ser nos duzentos dias (Relato de Sandro). 
 

Diante do relato do professor, é necessário frisar que não será possível 

considerarmos uma escola como bilíngue de surdos se, antes, não 

compreendermos que vivemos em uma sociedade multicultural e que solicita que 

as especificidades culturais dos alunos se tornem visíveis nos currículos 

escolares. 

Teske (2016) sublinha que estamos diante de “[...] diferentes 

manifestações culturais a partir de um conjunto de significados éticos, estéticos, 
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míticos, técnicos...” (TESKE, 2016, p. 143). Assim, é preciso pensarmos em uma 

educação multicultural como possibilidade de trocas sociais eficientes na 

capacidade de emancipação de todos e não somente de um grupo seleto. 

Nesse sentido, Raugust (2017) nos chama atenção para o que existe no 

interior das culturas, isto é, uma disputa entre vários significados e que cada uma 

busca se impor como verdade em relação a outra. Quando esses significados 

chegam ao poder, passam a validar condutas e atitudes, além de criar 

identidades e converter pessoas e grupos. A autora esclarece que a cultura está 

para além de lugares, territórios ou nas particularidades de uma língua; a cultura 

também está nos “significados e identidades, e os sujeitos que dela participam 

partilham um processo social e histórico, um modo de ser” (RAUGUST, 2017, p. 

208). Neste sentido, é possível pensarmos que o surdo não é diferente; ele se 

constitui na relação com o outro, nas experiências com artefatos e no meio em 

que vive desde pequeno. A educação bilíngue pressupõe que artefatos da 

cultura surda se façam genuinamente presentes no coletivo de disciplinas que 

compõem o currículo dos alunos surdos. 

Na entrevista, quando perguntamos à Amália se costumava desenvolver 

com seus alunos surdos atividades que atribuam centralidade à cultura surda e 

que explorassem o conhecimento que eles têm, ela responde que 

 

Então. Eles têm, mas não têm, né. Eles se sentem muito igual a 
todo mundo, né. Isso é bom porque eles não se sentem 
inferiores e eu acho que eu procuro garantir isso. Que eles não 
se sintam inferiores, né. [...], mas eu acho que eles não têm tão 
claro o que é fazer parte de uma comunidade surda, né. 
O Alberto, [...] como ele tem uma irmã surda e o namorado da 
irmã também é surdo, então ele tem mais contato com os surdos 
adultos. [...] Não sei se é falha minha, se eu deveria trabalhar 
isso. [...], mas é uma realidade muito longe para os pais isso, né 
(Relato de Amália). 
 

A professora acentua a importância da vivência da criança surda com 

adultos surdos e com a cultura surda.  

Nesse sentido, entende-se como um complicador, no contexto do campo, 

o fato de o espaço escolar não contar com adultos e educadores surdos, o que 

proporcionaria uma imersão direta das crianças surdas na cultura surda dentro 

da escola. Vale lembrar que o fato de o espaço escolar proporcionar a presença 

da língua oral e a língua de sinais, no mesmo ambiente, não garante à criança 
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surda uma imersão em sua cultura, bem como a definição de uma proposta 

bilíngue concebida na perspectiva do biculturalismo na educação de alunos 

surdos. 

O encontro entre surdo-surdo é vital na construção da identidade surda 

dessas crianças (PERLIN, 2016). É através desse contato, com uma referência 

surda adulta, que a criança surda reconhece em si o outro e vice-versa, podendo, 

então, a partir dessa troca, construir sua própria identidade surda. 

Desta forma, Skliar (2016) nos ajuda a entender o conceito de diferença, 

que é comumente entendido de maneira errônea. O autor explica que  

 

[...] o conceito de diferença não é utilizado como um termo a 
mais, dentro de uma continuidade discursiva, em que 
habitualmente se incluem outros como, por exemplo, 
“deficiência” ou “diversidade”. Esses, no geral, mascaram e 
neutralizam as possíveis consequências políticas, colocam os 
outros sob um olhar paternalista e se revelam como estratégias 
conservadoras para ocultar uma intenção de normatização 
(SKLIAR, 2016, pp.5-6). 

 

Dessa maneira, é preciso entendermos a diferença como construção 

política, histórica, social e cultural, resultante de enfrentamentos sociais e 

fundamentada em “práticas de significação e de representações” (SKLIAR, 2016, 

p. 29) experienciadas pelos surdos. 

Para a autora Raugust (2017), a arte desempenha um papel fundamental 

na construção de identidade do surdo. “Na arte, o surdo tem a possibilidade de 

mostrar-se, de impor-se perante uma sociedade majoritária ouvinte, de criar 

obras que mostrem sua língua, a língua de sinais” (p. 218).  

Assim, é de suma importância que a arte surda e os artistas surdos sejam 

valorizados e reconhecidos como referências primordiais na educação de 

crianças surdas, possibilitando a esses alunos uma experiência tanto visual 

quanto estética, alicerçada na “autorrepresentação do sujeito surdo” 

(RAUGUST, 2017, p. 216).  

Considera-se necessário que a escola bilíngue de surdos tenha como 

central a construção de um diálogo entre a “grade de disciplinas [...], a 

construção de um currículo organizado a partir da perspectiva espacial e que 

venha ao encontro da cultura visual surda” (ANDREIS-WITKOSKI; DOUETTES, 

2014, p. 43). Desta forma, a cultura surda passa a abarcar não só a língua de 



141 
 

 
 

sinais, mas, também, arte, valores, costumes, hábitos, identidades, entre outros. 

É por meio da sua cultura que o sujeito surdo é impulsionado em direção própria, 

em seu modo de ser e de vivenciar o mundo.  

Percebe-se no percurso do Capítulo 5, a partir do mapeamento das bases 

de dados, BDTD, Capes e Scielo, uma visão panorâmica sobre o sujeito surdo, 

as artes visuais e a arte contemporânea na educação bilíngue. Esses resultados 

contribuem em nortear as principais questões abordadas nas entrevistas com os 

professores, revelando a relação das famílias dos alunos surdos com a escola à 

trajetória dessas crianças ao espaço escolar. 

Desta maneira, as principais contribuições desse capítulo revelam-se nas 

diferentes possibilidades em desenvolver propostas artísticas com foco nas artes 

visuais e na arte contemporânea na educação de surdos; a importância da Libras 

como L1 em todo o processo de produção das crianças; a premência de 

educadores surdos na educação bilíngue; o reconhecimento da cultura surda 

como prioridade do contexto da educação bilíngue de surdos e sobretudo o 

desafio alcançado pelos professores em estabelecer um trabalho coletivo, 

pautado na arte contemporânea e de maneira a dar voz aos alunos surdos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo aqui apresentado procurou refletir sobre a seguinte questão: 

Quais as contribuições das artes visuais e da arte contemporânea em propostas 

artísticas que incentivem a participação de crianças surda a dizerem sobre si, 

em contexto de sala bilíngue? Em todo o percurso da nossa pesquisa, buscou-

se um diálogo entre a educação de surdos e as artes visuais pelo viés da arte 

contemporânea, considerando sempre o surdo como sujeito central de nosso 

estudo e as artes visuais, entendida de forma ampla, como um caminho sem 

restrições para as crianças surdas dizerem sobre si em experiências estéticas. 

Conseguimos alcançar os objetivos específicos ao identificar, analisar e 

conhecer evidências importantes encontradas tanto no mapeamento de 

produções cientificas quanto nas entrevistas com os professores, que nos ajudou 

a encontrar caminhos para respondermos à nossa questão-problema, base de 

nossos estudos. 

No levantamento de produções nas bases de dados (BDTD, CAPES, 

SciELO), os resultados obtidos revelam uma clara escassez de pesquisas 

acadêmicas interessadas no tema arte e surdo. Destacaram-se muitos estudos 

na expressão artes visuais e arte contemporânea; no entanto, são poucos os 

trabalhos acadêmicos que se destinam à educação e, ainda, são menores os 

números de trabalhos quando acrescidas as expressões “sujeito surdo”, 

“educação de surdos” e “artistas surdos”.  

Tais resultados apontam para uma educação que ainda não considera as 

artes visuais como possibilidade de aprendizagem, criação, desenvolvimento e 

transformação dos conhecimentos dos alunos surdos por meio da visualidade e, 

sobretudo, no contato com referências de artistas surdos. Uma realidade 

alicerçada “[...] historicamente [...] na origem dos processos educativos das 

antigas escolas especiais” pautadas na deficiência e não na “[...] diferença surda, 

na forma da aprendizagem singular e cultural desses educandos” (ANDREIS-

WITKOSKI; DOUETTES, 2014, p. 42). 

Nas entrevistas com os professores, foi também compreendido como se 

dão as relações na sala bilíngue de alunos surdos, entre os professores, com a 

escola, as crianças, as suas famílias e seus reflexos no processo criativo dos 

alunos. 
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A escola Rodrigo González, descrita pelos professores bilíngues e 

especialista de arte, tem como base os fundamentos da Escola da Ponte, dando 

centralidade, em suas ações, a uma educação pensada nos sujeitos. No entanto, 

as entrevistas, com os professores, apontam para a necessidade na construção 

da autonomia e identidade dos alunos surdos por meio de experiências a partir 

da cultura surda e na relação com um adulto surdo. 

Os alunos, em sua maioria, chegam à escola sem conhecer a Libras; 

portanto, estão em processo de construção da sua L1. Considerando que todos 

os alunos são filhos de pais ouvintes – com exceção do aluno Alberto, que tem 

pai e irmã surdos – e que a maioria das crianças não compartilham em casa de 

um ambiente linguístico comum, a escola é o lugar a permitir o relacionamento 

entre pares coetâneos e por meio da Libras. O vínculo estabelecido pela 

professora bilíngue com as famílias é um ponto a ser destacado. A professora, 

por meio de contatos contínuos com os familiares, favorece uma aproximação 

dessas famílias com o trabalho em desenvolvimento de seus filhos, na 

descoberta dos pais em relação à língua de sinais e à diferença surda.  

Ainda assim, apesar de todo o empenho da professora bilíngue, é preciso 

enfatizar que, durante as entrevistas, ficou claro que o interesse e a 

disponibilidade das famílias ouvintes em participar de ações importantes na 

construção de um ambiente linguístico comum, por meio da Libras, com seus 

filhos surdos, foram restritos. 

Neste sentido, evidencia-se “a ausência de ações políticas específicas, 

que estimulariam a real inclusão no seio familiar, que, obrigatoriamente, precisa 

estar alicerçado a interpelações bilíngues” (ANDREIS-WITKOSKI, 2017, p. 888), 

refletindo negativamente na criança surda que já chega à escola com 

defasagem.  

É também importante enfatizar sobre o trabalho em conjunto entre os 

professores de arte e de sala bilíngue. Ele acontece de maneira contextualizada, 

valorizando a interdisciplinaridade em atividades e projetos que contribuem para 

uma aprendizagem significativa. Com o objetivo de dar voz às crianças surdas, 

a parceria dos professores inicia-se nas aulas da professora bilíngue, que busca, 

por meio da Libras, conceituar e dar significado ao cotidiano dos alunos.  

Em suas aulas, a professora procura trabalhar propostas artísticas visuais 

por meio de referências de imagens de obras e de artistas, além de atividades 



144 
 

 

que dialogam com conceitos da arte contemporânea, como o deslocamento, a 

ressignificação e a relação com o cotidiano. Em seu processo de ensino-

aprendizagem, as crianças têm a oportunidade de participar de saídas à feira do 

bairro, ao Instituto Tomie Ohtake, ao shopping e a espaços fora da sala de aula, 

ações que contribuem na ampliação de seu repertório, bem como ao acesso a 

novas formas de ver o mundo e de desenvolver o próprio saber estético e 

artístico. 

Nessa perspectiva, o professor de arte, juntamente com as crianças 

surdas, explora o espaço escolar como potente e fértil, na busca por construir 

um olhar que ressignifique o cotidiano. No processo artístico que vai sendo 

construído com os alunos e por eles próprios, conceitos ligados à arte 

contemporânea vão se apresentando de maneira natural. Podemos 

compreender esse processo em momentos como: no deslocamento da sala de 

aula para o espaço do jardim, em que há a procura por novos elementos e 

experiências; há, também, uma apropriação de objetos utilitários que são 

ressignificados e passam a fazer parte de outra narrativa; por último, na seriação 

dos elementos criados individualmente, pelos alunos, e que se tornaram 

coletivos, notamos suas ações como agentes de todo o processo criativo. 

De maneira contínua, ou seja, em processo de construção, os 

professores, mesmo não trabalhando o tempo todo juntos, seguem uma 

proposta de transformar as experiências vividas pelas crianças em objeto de 

conhecimento, demonstrando suas percepções e imaginação. 

Assim, é necessário, então, avançarmos em relação a pautas acerca da 

ausência da atuação de educadores surdos na escola, de formação continuada 

aos professores e sobre como inserimos a cultura surda não só como ponto 

fundante do ensino-aprendizagem das crianças surdas da sala bilíngue como 

também em termos de cultura escolar. Com isso, apontamos para a possibilidade 

de continuidade dessa pesquisa e de abertura a outros estudos que tenham 

como objetivo aprofundar-se nas questões supracitadas. 

A relevância deste estudo está no contexto descrito, a partir das 

entrevistas dos professores, sobre trabalhar as artes visuais em uma perspectiva 

contemporânea na educação de surdos no sentido de ultrapassar o saber 

estético e de construir uma relação pelo conceito da Opacidade, criado por 

Glissant. Percebe-se que, durante todo o processo de ensino-aprendizagem 
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desenvolvido pelos professores, o respeito à diferença e a tudo aquilo que é 

singular aos sujeitos surdos foi sendo valorizado e enaltecido nas produções 

artísticas das crianças (GLISSANT; COSTA; GROKE, 2008). Graças a esse 

desenvolvimento, os professores ouvintes entendem a necessidade da presença 

de educadores surdos, pensando principalmente em questões da cultura surda, 

no processo de produção das crianças. 

Chego ao final desta etapa da minha pesquisa com a sensação de estar 

ainda em meio ao meu processo de construção como pesquisadora, professora 

e como pessoa. Algumas questões ainda estão em aberto e precisam ser 

respondidas por meio da vivência em lócus com as crianças, pois somente 

através delas poderemos saber o que sentem, pensam e querem. 

 A minha aproximação com as particularidades do povo surdo me levou a 

pensar em quantas outras possibilidades de Ser que existem além do que 

consideramos a partir de nós: o Diverso que se materializa através da arte 

contemporânea, pois, nela, não existe pré-conceitos e nem classes, somente a 

representação do direito de Ser diferente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE LEVANTAMENTO DE PESQUISAS 

 

1ª SEÇÃO (Artes Visuais e Surdo) 

 

Título:  
 
Autor (a):  
 
Tese de Doutorado: 

e/ou 

Dissertação de Mestrado: 

e/ou 

Artigo: 

 
Por que escolhi essa pesquisa?  
 
Palavras-chave: 
 
Objetivos do estudo: 
 
Referências:  
 
Realização do estudo:  
 
Resultados:  
 
Citações nas expressões: 
 
Artes Visuais e visualidade:  
 
Artes Visuais e criação:  
 
Artes Visuais e identidade:  
 
Artes Visuais  e trabalho dos professores:  
 
Artes Visuais e expressão: 
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2ª SEÇÃO (Artes Visuais) 

 

Título:  
 
Autor (a):  
 
Tese de Doutorado: 

e/ou 

Dissertação de Mestrado: 

e/ou 

Artigo: 

 
Por que escolhi essa pesquisa?  
 
Palavras-chave: 
 
Objetivos do estudo: 
 
Referências:  
 
Realização do estudo:  
 
Resultados:  
 
Citações nas expressões: 
 
Artes Visuais e visualidade:  
 
Artes Visuais e criação:  
 
Artes Visuais e identidade:  
 
Artes Visuais e trabalho dos professores:  
 
Artes Visuais e expressão: 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Universidade Federal de São Paulo 

 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

      Profissional voluntário 

 

Venho por meio deste documento convidá-lo para participar do projeto, intitulado 

“O aluno surdo e as artes: forma visual de se perceber na escola”. O referido projeto será 

desenvolvido pela pós-graduanda Monica Garcia Patricio, sob a orientação da profª Dra. 

Erica Aparecida Garrutti de Lourenço, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Campus Guarulhos.  

A pesquisa irá cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 

466/12 (Item IV.3b, da Resolução CNS n° 466 de 2012). Os possíveis prejuízos que 

podem ser provocados pela pesquisa, são: o embaraço, dificuldade, desconforto, estresse 

ou cansaço diante alguma atividade prática proposta pelo projeto ou pergunta do 

questionário. Sendo que os participantes dessa pesquisa serão esclarecidos sobre a 

natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o 

incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em 

suas singularidades. 

O trabalho, a ser realizado no mestrado tem em vista fundamentar as 

possibilidades dos alunos surdos se representarem através das Artes Visuais em um 

trabalho de experimentação em ateliê dentro da escola e de forma a desenvolver um 

processo criativo autoral tendo como referencial a Arte Contemporânea, Artes Visuais e 

a Arte Visual Surda, sendo esta representada de forma tímida no contexto da Cultura 

Surda. É esperado que benefícios diretos para o participante sejam alcançados, como, nas 

aulas práticas de Arte no Ateliê, o aluno surdo possa desenvolver trabalhos artísticos de 

maneira autoral, baseado na cultura surda, percebendo desta forma possibilidades de 
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criação. Além de benefícios indiretos, evidenciando a relevância dessa pesquisa diante a 

escassez de pesquisas relacionadas a Surdez e a Arte, tendo em vista sua importância 

diante a visualidade ser a constituição do Sujeito Surdo. 

A entrevista será conduzida durante cerca de uma hora, podendo esse período ser 

alterado, em momento previamente acordado com o(a) professor(a) especialista de Arte  

que participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o seu desempenho no atendimento. 

O foco da entrevista é saber a respeito das aulas polivalentes e de que forma essas 

disciplinas são articuladas com as Artes Visuais. A entrevista será registrada em vídeo, 

fotografia e diário de campo. 

Como resultado, espera-se um entendimento mais aprofundado sobre como se dá 

ensinar e aprender Português, Matemática, Ciências, Geografia e História a partir de aulas 

interdisciplinares com as aulas de Arte, enfatizando a Libras e a Cultura Surda. 

Em qualquer etapa do estudo, os participantes terão acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A investigadora é 

Monica Garcia Patricio, que pode ser contatada pelo e-mail 

monicagarciapatricio@yahoo.com.br pelo telefone (11)98215-7268. O principal 

investigador e orientador da pesquisa é Profa Dra. Erica Aparecida Garrutti de Lourenço 

que pode ser encontrada na Unifesp – Campus Guarulhos, Departamento de Educação, 

localizada na Estr. do Caminho Velho, 353 - Jardim Nova Cidade, Guarulhos – SP, 

Telefone: (11) 5576-4848. 

Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, o participante 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 740, 

cep 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP. E-mail: cep@unifesp.edu.br, Telefones: (11) 

5571-1062 ou 5539-7162; horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, 

Terças, Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. 

As informações obtidas serão descritas e analisadas de forma a preservar a 

identidade e privacidade dos participantes. O sigilo e a privacidade serão garantidos 

durante todas as fases da pesquisa e ao final da mesma. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, assim 

como é garantido deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo na instituição. 

https://www.google.com/search?q=unifesp+guarulhos+-+eflch+telefone&ludocid=11454902258869109325&sa=X&ved=2ahUKEwiGjdeRtfjjAhWVHLkGHWSnD1EQ6BMwFHoECBIQAg
https://www.google.com/search?q=unifesp+guarulhos
mailto:cep@unifesp.edu.br
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Além de que, se houver alguma pergunta que incomode, o participante terá esta liberdade 

em não responder as questões. 

Os pesquisadores responsáveis, pesquisadora Monica Garcia Patricio e 

responsável pela pesquisa Dra. Erica Aparecida Garrutti de Lourenço, se comprometem 

a utilizar os dados e sua análise apenas com fins acadêmicos relacionados a essa pesquisa.  

Não há despesas pessoais para o participante dessa pesquisa ou para a instituição 

escolar onde se desenvolverá o trabalho de observação. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação.  

Fica observado que, “Caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal, 

ressarcimento e indenização previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante 

(Resolução CNS n°510 de 2016, artigo17, II)”. 

Caso exista o interesse manifesto pelo participante, as investigadoras responsáveis 

pela pesquisa, Monica Garcia Patricio e Dra. Erica Aparecida Garrutti de Lourenço, 

estarão disponíveis para informar sobre análises parciais e ou considerações elaboradas 

durante o processo de pesquisa.  

Quando o estudo for finalizado, o participante poderá ter acesso aos resultados da 

pesquisa, caso tenha interesse.  

Este documento será apresentado em duas vias, ficando uma em poder do(a) pais 

ou responsável da criança participante dessa pesquisa.  

Eu ______________________________________________, profissional e 

participante nessa pesquisa, fui suficientemente informado a respeito da descrição do 

estudo “O aluno surdo e as artes: forma visual de se perceber na escola”. 

Discuti com a pesquisadora Monica Garcia Patricio sobre minhas decisões em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os propósitos do estudo e procedimentos 

a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas ou benefícios. 

Concordo voluntariamente em participar desse estudo e poderei retirar meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste serviço.  
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento Livre 

Esclarecido para a participação neste estudo. 

Para tanto, preencho os dados abaixo e, junto com a discente Monica Garcia 

Patricio, assino concordando o exposto acima. 

 

____________________________________            Data ___/___/___ 

       Assinatura do(a) profissional 

 

____________________________________           Data ___/___/___ 

           Assinatura da testemunha 

 

 

____________________________________            Data ___/___/___ 

       Assinatura do Docente Orientador 

Dra. Erica Aparecida Garrutti de Lourenço 

 

 

____________________________________           Data ___/___/___ 

    Assinatura da Discente Pesquisadora 

       Monica Garcia Patricio 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM O 

PROFESSOR DE ARTE 

 

1 Por favor seu nome?  
 
2 Qual sua formação? Quanto tempo atua no ensino de arte? 
 
3 Quanto tempo atua nessa escola? E na sala bilíngue? 
 
4 Já trabalhou em outras salas bilingues? Quais?  
 
5 Quanto tempo de duração tem a aula de arte? E quantas vezes na 
semana dá aula para a turma da sala bilingue? 
 
6 Quantos alunos surdos têm na sala bilingue? Lembra o nome deles? Pode 
me dizer suas idades aproximadas? 
 
7 Como são dispostas mesas e cadeiras na sala bilingue? As aulas de Arte 
são desenvolvidas em sala de aula, em outros espaços da escola ou em espaço 
específico como um ateliê? 
 
8 Qual o perfil deles, em relação a comportamento nas aulas de arte, 
participação em suas aulas? Eles gostam das aulas de arte? O que mais os 
motivam, interessam nessas aulas? 
 
9 Você costuma fazer o registro dos processos de suas aulas por meio de 
filmagens e fotos? Se sim, qual a frequência e considera importante por quê? Se 
não, quais os obstáculos para efetuar tais ações? 
 
10 Você já percebeu em momentos de rotina da escola, se os alunos surdos 
têm convívio com alunos ouvintes? Se sim, como se dá a comunicação entre 
eles? Se não, acredita ser por conta da barreira linguística ou outros motivos que 
queira comentar?  
 
11 Você tem fluência em Libras? Se não, como acontece a sua comunicação 
com os alunos surdos? Existe a atuação de intérprete de Libras e Língua 
Portuguesa em suas aulas? 
 
12 Não ter fluência em Libras impede sua aproximação dos alunos? Como 
se sente em relação a isso? Percebe se com a mediação da intérprete os alunos 
têm interesse em se aproximar de você, conversar diretamente contigo? 
 
13 O fato de não ter fluência em Libras, dificulta o planejamento, 
desenvolvimento e avaliação de suas aulas de arte? Fale sobre o assunto. 
 
14 Nas aulas de arte, na sua atuação específica com os alunos surdos, você 
enfatiza conteúdo de uma linguagem artística em específico? Se sim, por quê? 
Se não, por quê? 
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15  Qual a dinâmica de trabalho que usa com a turma? Os trabalhos são mais 
individuais e/ ou você costuma desenvolver atividades em grupo entre os alunos. 
Dê exemplos. Costumam fazer roda de conversa com a ajuda da intérprete e dos 
professores bilingues? 
 
16 Já percebeu que tipo de linguagem artística eles gostam mais de 
desenvolver?  
 
17  Em suas aulas já foram realizados momentos em que puderam conversar 
e conhecer sobre história e a cultura surda? Se sim, como aconteceram? Como 
foram as reações dos alunos em saber que existe uma cultura própria, uma 
história sobre as dificuldades e conquistas do povo surdo? Se não, o porquê não 
abordar esses assuntos? 
 
18 Eles tiveram acesso nas aulas de arte a criações de artistas surdos? Se 
sim, fale um pouco sobre como foi a participação dos alunos surdos e o que mais 
despertou a atenção deles. 
 
19 Em relação aos conteúdos, você considera que consegue atingir os 
objetivos de suas aulas? Você percebe diferenças nessa apropriação dos 
conteúdos quando compara com o desenvolvimento de alunos ouvintes? 
Explique. 
 
20 Já tentou utilizar de recursos de mídia audiovisual (imagens, fotografias, 
desenhos, gráficos, charges, tirinhas, vídeos, filmes, animação, obras de arte) 
em suas aulas? Se sim, com qual frequência? E de que maneira aconteceram 
atividades com o uso desses recursos e quais foram as respostas dos alunos?  
 
21 São disponibilizados pela escola esses recursos de mídia audiovisual 
para o professor de arte trabalhar com seus alunos? Quais geralmente estão 
disponibilizados?  
 
22 Você já desenvolveu algum tipo de atividade de maneira interdisciplinar 
com outros professores? Quais? Já fez alguma atividade pensando no 
desenvolvimento da expressão e criação desses alunos? Se sim, conte um 
pouco de sua experiência. 
 
23 Em suas aulas já desenvolveu alguma atividade partindo de imagens, 
fotos, desenhos, obras de arte para desenvolver uma leitura visual, interpretação 
e criação artística? 
 
24 Os alunos comentam com você ou com a intérprete ou professores 
regentes da sala se fazem parte de algum grupo de jovens surdos, se tem 
contato com outros surdos fora do espaço da escola? Se participam de 
atividades extra escolares com foco na cultura surda? E a família incentiva tais 
ações? 
 
25 Você já levou os alunos surdos em alguma visita a museus, centros 
culturais, eventos que tivessem mediadores surdos ou intérpretes?  
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26 Já foram em alguma exposição, apresentação artística em que o artista 
era surdo? Se sim, como foi a experiência? Se não, gostaria de realizar esse tipo 
de atividades com os alunos? Acredita ser importante? Por quê? 
 
27 Você já desenvolveu alguma atividade em Artes Visuais em que os alunos 
surdos pudessem utilizá-la como forma de descrição de sua história, de suas 
vivências, de suas famílias, expectativas, suas emoções etc. 
 
28 Professor, tem alguma colocação que gostaria de colocar, alguma 
questão que acredita ser importante e não foi contemplada em nossa entrevista, 
fique a vontade. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM A 

PROFESSORA BILÍNGUE. 

 

1 Por favor seu nome? 
 
2  Qual sua formação?  
 
3 Quanto tempo atua nessa escola? E na sala bilíngue? 
 
4 Já trabalhou em outras salas bilingues? Quais?  
 
5 Quantos alunos surdos têm na sala bilingue? Lembra o nome deles? Pode me 

dizer suas idades aproximadas? 
 
6 Os alunos comentam com você sobre como é a rotina em casa? Se eles têm 

acesso a tecnologia, mídias sociais, leitura visual através de livros, revistas 
voltadas ao público surdo?  

 
7 Qual o perfil deles, em relação a comportamento, participação em suas aulas? 

O que mais os motivam, interessam nessas aulas? 
 
8 Qual o perfil de seus alunos em relação a construção da Libras, aconteceu mais 

cedo ou tardiamente? Você tem algum aluno que não sabe ainda Libras? De 
que forma impacta no desenvolvimento do ensino-aprendizagem dessas 
crianças?  

 
9 Como são dispostas mesas e cadeiras na sala bilingue? São distribuídas em 

fileiras ou de outros modos? 
 
10 Você costuma fazer o registro dos processos de suas aulas por meio de 

filmagens e fotos? Se sim, qual a frequência e considera importante? Por quê? 
Se não, quais os obstáculos para efetuar tais ações? 

 
11 Em suas aulas quando faz a descrição da rotina do dia de aula na lousa, 

utiliza mais a escrita ou mais figuras?  
 
12 Como são dispostas as imagens em sala de aula? Nas paredes, na lousa? 

Essas imagens são expostas com qual objetivo? 
 
13 Como as imagens são trabalhadas na sua escola? São disponibilizados 

materiais visuais (data show, filmadora, tablets, câmera fotográfica) para o 
professor da sala bilingue trabalhar com seus alunos? Se sim, quais? E qual a 
frequência que utiliza esses materiais? 

 
14 O que você considera importante avaliar, levar em consideração na 

seleção de um material didático a ser utilizado com os alunos surdos? 
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15 Já tentou utilizar de recursos de mídia audiovisual (imagens, fotografias, 
desenhos, gráficos, esquemas, etc.) em suas aulas? Se sim, conte sobre como 
aconteceram atividades com o uso desses recursos e quais foram as respostas 
dos alunos? 

 
16 Utiliza imagens, fotos, desenhos, charges, tirinhas, vídeos, filmes, 

animação, obras de arte em suas aulas? Se sim, com qual frequência? 
 
17 Qual a dinâmica de trabalho que usa com a turma? Os trabalhos são mais 

individuais e/ou você costuma desenvolver atividades em grupo entre os 
alunos, dê exemplos. Costumam fazer roda de conversa? 

 
18 Você já desenvolveu algum tipo de atividade de maneira interdisciplinar 

com outros professores? E com o Professor de Arte? Já fez alguma atividade 
pensando no desenvolvimento de expressão e criação desses alunos? 

 
19 Em relação aos conteúdos, você considera que consegue atingir os 

objetivos de suas aulas? Você percebe diferenças nessa apropriação dos 
conteúdos quando compara com o desenvolvimento de alunos ouvintes? 
Explique?  

 
20  Os alunos comentam com você se fazem parte de algum grupo de jovens 

surdos, se tem contato com outros surdos fora do espaço de escola? Se 
participam de atividades extra escolares com foco na cultura surda? E a família 
incentiva tais ações? E na escola os alunos tem contato com adultos surdos? 

 
21 Você já percebeu em momentos de rotina da escola, se os alunos surdos 

têm convívio com alunos ouvintes? Se sim, como se dá a comunicação entre 
eles? Se não, acredita ser por conta da barreira linguística ou outros motivos 
que queira comentar? 

 
22 Em suas aulas já foram realizados momentos em que puderam conversar 
e conhecer sobre história e a cultura surda? Se sim, como aconteceram? Como 
foram as reações dos alunos em saber que existe uma cultura própria, uma 
história sobre dificuldades e conquistas do povo surdo? Se não, o porquê não 
abordar esses assuntos? 
23 A escola já fez contato com artistas surdos como: poetas, atores, artistas 

visuais, cartunistas, ativistas culturais, para visitar a escola e promover algum 
tipo de intervenção com os alunos? 

 
24  Você já levou os alunos surdos em alguma visita a museus, centros 

culturais, eventos que tivessem mediadores surdos ou intérpretes? Se sim, 
como foi a experiência? Se não, gostaria de realizar esse tipo de atividades 
com os alunos? Acredita ser importante? Por quê? 

 
25 Já foram em alguma exposição, apresentação artística em que o artista 

era surdo? Se sim, como foi a experiência? Se não, gostaria de realizar esse 
tipo de atividades com os alunos? Acredita ser importante? Por quê? 

 



170 
 

 

26 Professor(a), tem alguma colocação que gostaria de colocar, alguma 
questão que acredita ser importante e não foi contemplada em nossa 
entrevista, fique a vontade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


