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RESUMO 
Este artigo objetiva apresentar intersecções entre o ensino de artes e a educação de surdos. O 
aporte teórico sócio-interacionista de Vigotski subsidia esta pesquisa. Insere-se também outros 
autores no âmbito do ensino de artes, questões de legislação e tópicos teóricos e de pesquisa 
na educação de surdos.  Reflete-se sobre o ensino de artes na contemporaneidade, a 
importância da realização de pesquisas que vinculem a inserção deste ensino em contextos 
sócio-culturais e inclusivos, de artistas surdos, metodologias de ensino, bem como 
considerações sobre a formação dos arte-educadores para trabalharem em contexto inclusivo 
na educação de surdos. 
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RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo presentar intersecciones entre la enseñanza de artes y la 
educación de sordos. El aporte teórico socio-interactivo de Vigotski subsidia esta investigación. 
Se inserta también otros autores en el ámbito de la enseñanza de artes, cuestiones de 
legislación y tópicos teóricos y de investigación en la educación de sordos. Se piensa la 
enseñanza de artes en la contemporaneidad, la importancia de la realización de investigaciones 
que vincule la inserción de esta enseñanza en contextos socioculturales e inclusivos, de artistas 
sordos, metodologías de enseñanza, así como consideraciones sobre la formación de los arte-
educadores para trabajar en un contexto inclusivo en la educación de sordos. 
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Mesmo após regulamentação da Lei 10.436/02 por meio do Decreto 5.626/05, os quais 

regulamentam o reconhecimento da Língua de Brasileira de Sinais – LIBRAS, seu uso e 

difusão, percebe-se um silenciamento de artistas surdos pela história da arte, bem 

como o registro de metodologias de ensino de artes para discentes surdos.  

Não é um caso específico, o dos surdos; nos diálogos entre a educação, a arte e a 

inclusão sóciocultural verifica-se a escassez de trabalhos, livros e conhecimentos 

específicos de cada área neste diálogo. Reily (2009) esclarece que especificamente na 

área de Artes Visuais, os temas abordados em pesquisas que tratam do assunto no 

contexto da inclusão centram-se nos 

[...]processos do fazer artístico, investigações sobre a imagem e os 
sentidos nela representados, sobre como alunos com deficiência leem a 
imagem, sobre a formação de professores especializados que atuam 
com alunos com deficiência, sobre programas de ensino que consideram 
as necessidades dos alunos com deficiência no contexto da inclusão, 
sobre o acesso da pessoa com deficiência aos bens culturais, entre 
outros. Entretanto, a produção de conhecimentos neste campo ainda se 
encontra dispersa – aproxima-se ora da arte-terapia e da psicologia, ora 
da educação especial e da educação, ora da arte e da cultura sem, 
contudo conseguir agregar esforços e solidificar saberes. (REILY, 2009, 
p.95) 

A autora alerta que existe uma grande lacuna entre a prática exercida pelo professor de 

artes com alunos com necessidades específicas e a produção de literatura sobre este 

tema, ainda que nos últimos anos, tenha crescido o número de pesquisas, dissertações, 

teses, artigos e capítulos de livros sobre a temática da arte no contexto da educação 

especial; e estes, ainda que em número reduzido, podem servir de subsídio para o 

professor/pesquisador de arte, atuar com públicos específicos.  

Sobre os temas que abordam esta temática, a arte articulada com a inclusão, Reily 

(2010) constata que houve muito mais interesse por produções artísticas de pacientes 

psiquiátricos, com viés terapêutico ou clínico, do que sobre as práticas em artes com 

pessoas com deficiência.  

Nesta perspectiva, o desenho e a pintura são utilizados como técnicas 
expressivas, como instrumentos diagnósticos, como meios de 
desenvolvimento de coordenação manual, voltados para trabalhar a 



 

 
PEREIRA, Janaí de Abreu. Narrativas visuais: o silenciamento do ensino de arte para surdos, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. 
Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.2662-2678. 

2664 

autoestima e a socialização. Muitas vezes, a arte trabalha com um braço 
da terapia ocupacional ou da pedagogia, dando suporte ao treinamento 
em artesanato ou no desenvolvimento gráfico [...]. (REILY, 2010, p.90) 

Reily (2008, p. 232) comenta que ainda existem casos nos quais “[...] o ensino de artes 

é enfatizado como recreação, treinamento de habilidades de coordenação manual: 

pouco se propõe e pouco se espera quanto à expressão e inserção cultural dos alunos 

com deficiência”. A autora salienta que ainda é corrente subestimar a capacidade dos 

alunos com deficiência. Como consequência disto, subestima-se seu potencial criativo e 

o direcionamento das aulas de artes acaba limitando-se a ações com intuito 

terapêutico, com atividades com o fim em si mesmas, sem uma real preocupação com a 

formação prática e teórica em arte. Nesta situação “[...] muitas crianças com 

necessidades educativas especiais nas áreas de comunicação e linguagem, ou de 

mobilidade, vivenciam a escolarização como expectadoras”. (REILY, 2004, p.23). 

No entanto Reily (2010) relata que esta realidade em parte deve-se ao fato de que a 

maioria dos cursos de licenciatura em Artes ainda não forma o professor para atuar na 

inclusão, no contexto da diversidade. Pensar em perspectivas para uma escola 

diferenciada, reflexiva e inclusiva, necessariamente, passa pela reflexão dos 

educadores sobre si mesmos, e sobre suas práticas.  

Questiona-se, então, o papel dos sujeitos neste contexto: docentes de arte e discentes 

surdos. A pedagogia está tensionada, porque é inseparável da sociedade e da 

realidade dos sujeitos – educandos e educadores, ainda mais quando esta tensão 

perpassa questões comunicacionais, como é o caso dos discentes surdos, é delas que 

advém muitas das tensões vivenciadas pelos professores. 

Vigotski (2001) nos mostra o papel do meio social e da língua e a importância das 

interações verbais e do diálogo na constituição da consciência humana. A aquisição 

da linguagem e do conhecimento deve ser deslocado do interior da criança surda para 

suas relações interpessoais e para o meio social no qual ela está inserida. Vigotski 

(2001) encontrou no significado da palavra a unidade pertencente tanto ao 

pensamento quanto à linguagem. É no significado da palavra que o pensamento e a 

linguagem se unem e formam o pensamento linguístico. A linguagem possui, além da 
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função comunicativa, a função de constituir o pensamento. Segundo este autor, o 

processo ocorre em interação social e inclui uma seqüência necessária de processos 

cognitivos e criativos, que contemplam distintas linguagens, como a imagem, a 

palavra, a tecnologia, dentre outras. 

Vigotski (1991) trabalhou e pesquisou todas as áreas de deficiência, inclusive a surdez. 

O autor afirma que a surdez é a deficiência que causa maiores danos para o individuo, 

por atingir a linguagem. Desta forma, para o autor, a criança surda teria um 

comprometimento físico, mas esta questão ficaria em segundo plano, priorizando as 

interações sociais. Ainda em relação às crianças surdas, a maioria delas vêm de lares 

ouvintes e não tem contato desde cedo com a língua de sinais, e como não podem 

adquirir a língua oral num ritmo semelhante ao das crianças ouvintes, este acúmulo de 

conhecimento e informações ficam defasadas, resultando em muito pelo seu atraso de 

linguagem. Vigostki (1991), em seus estudos, afirma a necessidade de rever os 

métodos educativos utilizados com crianças surdas, e destaca o papel da mímica (hoje 

pode-se atualizar para as línguas de sinais), o papel da escrita e de outras linguagens, 

citando também a influência das imagens. 

Goldfeld (1997), em seus estudos com crianças surdas numa perspectiva sócio-

interacionista, percebe que os problemas comunicativos e cognitivos da criança surda 

não têm origem na criança e sim no meio social em que ela está inserida, o qual 

frequentemente não é adequado, ou seja, não utiliza uma língua que esta criança 

tenha condições de adquirir de forma espontânea, a língua de sinais. A dificuldade de 

acesso de uma língua leva a criança surda por vezes a um tipo de pensamento mais 

concreto, já que é através do diálogo e da aquisição do sistema conceitual que ela 

pode se desvincular cada vez mais do concreto, internalizando conceitos abstratos. A 

linguagem, além de ter a função comunicativa, exerce também as funções 

organizadora e planejadora, ou seja, é o instrumento do pensamento; assim, percebe-

se o quanto a criança surda, sem aquisição da língua de sinais, que sofre atraso na 

linguagem, fica em desvantagem em relação às crianças que adquirem uma língua 

naturalmente.  
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O significado é compartilhado socialmente, e o sentido que é particular para cada 

individuo, é criado a partir de sua história. O sentido surge no momento do diálogo, 

dependendo da situação contextual e do meio social.  Segundo Silva (2002), desta 

forma a utilização da língua de sinais é a única que o surdo pode dominar totalmente e 

através da qual pode perceber a mudança de significados da língua, bem como adquirir 

a cultura que esta língua carrega, que é usualmente denominada cultura surda.  

Strobel (2009) relata algumas conceituações importantes sobre o olhar da cultura 

surda, esclarecendo termos como povo surdo (referentes ao aspecto comum da surdez) 

ou comunidade surda (abrangendo surdos e ouvintes).  A autora seleciona aspectos 

culturais: experiência visual (a acuidade visual dos surdos), linguístico (as línguas de 

sinais), familiar (crianças surdas em lares ouvintes, e crianças ouvintes de pais surdos), 

a literatura surda (poesia, narrativas, livros), artes visuais (artes plásticas surdas e o 

teatro surdo), vida social e esportiva (o relacionamento com seus pares), político 

(lideres surdos, associações de surdos, lutas sociais), tecnológico (telefones adaptados, 

campainhas luminosas). Todas estas concepções fariam parte da cultura surda e do 

imaginário social dos surdos. 

Para entender a cultura surda, é preciso entender a Língua de Sinais, uma das 

principais manifestações culturais e identitárias. Isto significa que é possível conhecer 

muito de uma cultura pela sua língua. Ela é derivada tanto de uma língua de sinais 

autóctones (natural do Brasil) tanto da Língua de Sinais Francesa, por isso é 

semelhante as línguas de sinais europeias. Não é uma simples gestualização do 

português, mas sim uma língua de fato, e completa, independente das línguas orais, e 

tem itens lexicais, morfológicos, sintáticos e semânticos, conforme atesta as pesquisas 

de Quadros; Karnopp (2004); e Ferreira (2010).  

De acordo com Ferreira (2010), a Língua Brasileira de Sinais tem sua estrutura 

gramatical organizada a partir de alguns parâmetros que estruturam sua formação nos 

diferentes níveis linguísticos. Três são seus parâmetros principais ou maiores: a 

Configuração da(s) mão(s) – (CM), o Movimento – (M) e o Ponto de Articulação – (PA); 

e outros três constituem seus parâmetros menores: Região de Contato, Orientação 
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da(s) mão(s) e Disposição da(s) mão(s).  

Relatando a diversidade e multiculturalidade, e o despreparo dos professores em lidar 

com este contexto, Barbosa (2002) afirma que, 

O respeito à multiculturalidade chamou a atenção para os direitos das 
minorias à cultura. Entre estas minorias estão os deficientes físicos e 
mentais, para os quais o muticulturalismo reclama respeito e inclusão, 
sem preconceito, na sociedade. A Escola Inclusiva que se exige hoje no 
Brasil trata como iguais alunos diferentes do ponto de vista de 
deficiência física e mental [...]. Os professores da escola pública são 
obrigados a receber alunos com diferenças físicas e mentais em suas 
classes comuns e não sabem lidar com eles, não foram preparados para 
isto. (BARBOSA, 2002, p. 19) 

Ao receber discentes surdos, mediante sua especificidade linguística e cultural, 

necessita-se subsídios de experiências de ensino que possibilitem diálogos entre o 

ensino da arte e a educação de surdos; ao investigar metodologias de arte para este 

público, percebe-se que  existe uma escassez de estudos e pesquisas publicadas sobre 

esta temática.  A maioria das pesquisas encontradas sobre educação de surdos é 

centrada nos primeiros anos de vida, na educação infantil e no ensino fundamental. Há 

poucos trabalhos sobre adolescentes, surdos adultos e o público surdo em cursos 

profissionalizantes. Ainda é tímida a presença de iniciativas que sistematizem a prática, 

que levem em conta os registros desta realidade específica, com suas peculiaridades 

sociais e suas especificidades linguísticas, relacionando as teorias no âmbito da prática 

escolar. Supõe-se que este apagamento se deva às barreiras comunicacionais, 

desconhecimento da língua de sinais, da história da educação de surdos ou de  

metodologias visuais bilíngues (línguas visoespaciais/línguas oraisauditivas). 

Conforme Carvalho (2009), em grande parte dos registros históricos da educação de 

surdos, a pedagogia, as metodologias, as políticas, relatos, depoimentos e fatos 

históricos foram narrados por ouvintes. Perlin (2002, p. 11) relata “[...] são 

representações [...] o que está sendo contado como a história dos surdos é uma 

narrativa dos ouvintes que, na maioria das vezes, representam os surdos à margem 

social, como sujeitos inválidos [...]”. 
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Sobre artistas surdos 

A história de artistas visuais surdos segue paralelamente a mesma trajetória. 

Encontramos poucos registros históricos, na história da arte, principalmente na 

antiguidade, e parece que existe uma certa invisibilidade de registros sobre artistas 

surdos. Segundo Carvalho (2009, p.21) um dos poucos registros de artistas surdos na 

antiguidade, consta em Plínio, em seu livro intitulado Historia Natural (70 a.C.). O 

registro refere-se a Quintus Pedius, um artista surdo, considerado muito talentoso, filho 

do cônsul Quintus Pedius. Por ser surdo, Pedius, precisou de uma autorização do 

imperador Cesar Augusto para exercer sua profissão.   

Goya seria um dos artistas mais conhecidos.  Segundo Hagen (2003); Carriere (2007); 

Francisco Goya (1746-1828) nasceu ouvinte, mas perdeu a audição aos 46 anos 

através de uma enfermidade, uma surdez profunda, ocasionando mudanças no seu 

estilo de pintar, pois as cores tornaram-se mais escuras e seu modo de pintar tornou-se 

mais livre e expressivo.  

Sonnenstrahl1 (2002) faz uma tentativa de reunir e sistematizar uma história da arte de 

artistas surdos nos Estados Unidos, e sua pesquisa relata casos isolados de artistas, 

nos séculos XVIII e XIX, como William Mercer (1765 - 1839), Jonh Brewster (1766 - 

1854), George Catlin (1796 - 1872), James Hosley Whitcomb (1806 - 1849), Albert 

Newsam (1809-1864), Augustus Fuller (1812 – 1873), Jonh Carlin (1813 - 1891) entre 

outros. A autora procura conscientizar sobre a importância histórica e cultural da arte, 

através da valorização dos artistas surdos, em virtude da hegemonia de artistas 

ouvintes.  

Carroll; Mather (1997) informam a presença de surdos em todos os campos de 

conhecimento que se destacaram na história: cientistas, historiadores, atletas. No 

campo das artes, o músico e compositor Ludwig Van Beethoven (1770-1827); no 

campo das artes visuais, citam Douglas Tilden (1860-1935) Juan Fernandez Ximeres de 

Navarette (1526 – 1579), Sir Joshua Reynolds (1723-1792) e Bernardino di Betto Biagi 

(1474-1513). 

 É nas poéticas contemporâneas a partir do século XX, que se encontra um número 
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mais expressivo de artistas visuais surdos. Na arte contemporânea será possível unir a 

identidade surda com as artes visuais contemporâneas e com o ensino de artes visuais, 

mesclando seus conceitos tais como as produções de coletivos de artistas surdos 

estadunidenses, tais como o DAN2 (Rede de Artistas Surdos) e o Deaf View/Image Art3. 

Estudos sobre a arte e deficiência realizados por pessoas que vivem a 
realidade da deficiência representam uma mudança de paradigma, 
resultado de um movimento internacional de organização social que 
impulsino transformações nos modos que a sociedade concebe os 
direitos das minorias. Em última instância tais movimentos em prol da 
acessibilidade e dos avanços tecnológicos levam a novas políticas 
públicas. (REILY, 2008, p. 222). 

Neste contexto, vale ressaltar o espaço e o papel das artes visuais e para a 

comunidade surda, na ampliação do repertório estético dos alunos, no auxílio a 

posicioná-los criticamente sobre as questões da arte, da vida social e da cidadania. 

Atualmente vários artistas ressignificam a experiência artística e o papel do expectador, 

transformando-o em sujeito ativo e não como mero observador passivo, 

problematizando o olhar do outro, exigindo assim do expectador uma postura muito 

mais participativa. 

No entanto, cabe ressaltar que se este contexto atualmente propicia um diálogo maior 

que contempla a diversidade,  nem sempre este contexto foi assim, pois 

Historicamente, a literatura mostra que ocorre um certo menosprezo 
pela capacidade de aprendizagem e criação dos alunos com deficiência. 
A ênfase dos programas recai sobre o treinamento e a ocupação, com 
ensinamento de habilidades. Quando contempladas no programa 
educacional de alunos com deficiência, as linguagens artísticas (música 
e artes plásticas) foram tratadas durante muito tempo no viés da higiene 
mental, como atividades de compensação sensorial ou de ocupação 
manual, seguindo modelos utilizados em instituições de alienados. 
(REILY, 2008, 231) 

Ana Mae Barbosa, em suas últimas pesquisas, vem propondo uma visão multicultural 

para o ensino da arte. Barbosa (2007, p. 24), quando propõe uma nova abordagem 

metodologíca, reflete “[...] a idéia de reforçar a herança artística e estética dos alunos 

com base em seu meio ambiente". Neste contexto, o conhecimento da produção 

artística visual de determinado grupo sócio-cultural torna-se importante para dar 
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visibilidade a ele, mas também conhecer a produção artística visual já existente, em 

diferentes períodos da arte, tanto a nacional, quanto internacional, local e regional, bem 

como estabelecer diálogos que somente a estética contemporânea permite. Desta 

forma, o silenciamento de artistas surdos ao longo da história da arte, acarreta para 

discentes surdos um sentimento de não pertencimento, já que não conseguem se ver 

representadas temáticas vicenciadas pelos mesmos em seus contextos, tais como as 

questões do bilinguismo e do ouvintismo4 que são tratados por artistas surdos.  

Ensino de arte, diversidade e contemporaneidade 

É na estética contemporânea que encontramos o espaço para inserir a arte produzida 

pela comunidade surda.  Atualmente, um número cada vez maior de surdos está 

envolvido em atividades artísticas, em todas as áreas, cinema, teatro, música, dança, 

entre outras. Mais do que dar conta de aspectos da inclusão social e política é uma 

maneira de inserir no cotidiano questões de cidadania, retirando um pouco esta postura 

de indiferença, de banalidade, evidenciando uma busca de conhecimento mútuo, uma 

compreensão de que a constituição do sujeito se dá nas interações sociais e culturais.  

Esta projeção é pessoal, singular, traz consigo escolhas significativas, diversas 

interpretações do mundo. Desta forma, podemos pensar na inserção da identidade do 

surdo numa escola que considere as diferentes relações com o mundo externo que os 

discentes surdos estabelecem, ensejando ajuda-los a construir outras relações com 

suas circunstâncias, ampliando laços afetivos, contribuindo para o reconhecimento da 

singularidade do outro, para a constatação da diversidade e das diferenças entre os 

alunos, para a convivência da totalidade, na qual possam reconhecer-se e ampliar 

experiências.  

Apesar do conhecimento acumulado sobre a educação de surdos, das informações 

acessíveis, de haver entidades envolvidas diretamente com este público e da existência 

de medidas legais, o estigma ainda está presente, aparecendo também na imagem que 

os pais constroem da criança, em sua relação com ela. A qualidade da interação 

criança-família produz efeitos importantes para o desenvolvimento das áreas cognitivas, 

linguísticas e socioemocionais.  
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A exclusão começa muitas vezes na própria formação do docente o no seu papel de 

formador de opiniões. Segundo Mittler (2003, p.139), a inclusão e exclusão começam 

na sala de aula, uma vez que são as experiências cotidianas das crianças nas salas de 

aula que definem a qualidade de sua participação e a gama total de experiências de 

aprendizagem oferecidas em uma escola. Da mesma maneira, são importantes as 

interações e as relações sociais que as crianças têm umas com as outras e com os 

outros membros da comunidade escolar.     

Ainda que o foco desta proposta não seja a formação de educadores e a 

obrigatoriedade do ensino de arte como disciplina curricular, elas também perpassam 

este contexto. No cenário nacional, temos documentos como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, o Decreto 3298, de 20/12/1999, 

regulamentando a Lei 7853 de 1989, o Plano Nacional de Educação – Lei 10.172 de 

09/01/2001, as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) assim como 

as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, de 11/09/2001. 

Estes documentos demonstram as preocupações sobre a formação adequada dos 

profissionais mediante o princípio da inclusão, assim como promover o desenvolvimento 

artístico e cultural dos alunos e consolidar a área do ensino de Arte como 

conhecimento. Cabe ressaltar, que segundo Reily (2008) este contexto, amplia-se para 

todos os alunos,  

[...] para as crianças das escolas brasileiras – todas elas, independente 
de serem alunos com deficiência – uma sólida vivência nas várias 
linguagens artísticas (artes visuais, música, dança e teatro) ainda não 
está garantida durante seus anos de escolarização no ensino básico. 
[...] A obrigatoriedade da disciplina de arte ainda dá margens a 
interpretações que dificultam a continuidade e o desenvolvimento de 
uma iniciação consistente nas várias linguagens artísticas (como, um 
ano para história da arte, um ano para o teatro, um ano para dança, 
um ano para artes plásticas). O aprofundamento dos conteúdos das 
linguagens é prejudicado pela quebra de continuidade do ensino de 
arte. (REILY, 2008, p. 236). 

Nota-se a distância entre os saberes adquiridos na academia, nos cursos de 

Licenciatura em Artes e a realidade educacional encontrada nas escolas, quando os 

alunos com deficiência passaram a frequentar o ensino regular de ensino. Há um 

abismo existente entre eles, uma lacuna que se agrava quando nos deparamos com a 
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problemática de alunos surdos.  

Uma das grandes barreiras na educação de surdos encontra-se na percepção dos 

professores de que os surdos são diferentes e de que a tarefa de ensiná-los requer um 

conhecimento altamente especializado e experiências especiais. É importante conhecer 

o contexto da educação de surdos, como o surdo gosta de ser reconhecido, conhecer 

sua especificidade linguística, desenvolver metodologias pautadas em imagens. No 

entanto esta interação ocorre no cotidiano, na convivência, na troca de vivências. O 

cotidiano é o requisito principal de inserção na comunidade surda, pois o dia a dia faz 

com que a prática seja constantemente ressignificada, esteja sempre em construção, 

como algo dinâmico, em mutação, confrontando as próprias fraquezas ideológicas e 

pedagógicas.  

Não há dúvida de que a prática é constitutiva da docência. Na dinâmica 
da sala de aula, os modos de produção plástica dos alunos mobilizam a 
reorganização metodológica do professor e incentivam a pesquisa e 
podem levar a aprofundamentos epistemológicos. [...] Entretanto, se o 
professor de arte não tiver um embasamento sobre a natureza das 
deficiências que os seus alunos apresentam e sobre os modos de 
promover a sua participação plena e o aprendizado dos conteúdos 
específicos da sua área, ele vai trazer para a sua prática o senso 
comum e, provavelmente, também os estereótipos sobre o deficiente 
que circulam na sociedade. (REILY, 2010, p. 87) 

Especificamente sobre as questões da arte no contexto da diversidade, Reily (2010) 

aborda algumas concepções que problematizam esta área, como por exemplo, o fato 

de determinadas linguagens artísticas estarem destinadas para alguns tipos de 

deficiência e inviáveis para outros, como por exemplo, diálogos entre a surdez e a 

música.  

Refletindo sobre este contexto dos alunos surdos e os diálogos/vivências com a 

música, Finck (2009), aborda o tema sobre a aula de música para alunos surdos em 

contextos inclusivos, através de atividades práticas, desenvolvidas no Projeto Piloto – 

Oficina Sons em Movimento. A autora tenta desconstruir o estigma de que a música 

não pertence ao universo do surdo, e para isto desenvolveu práticas musicais, 

adaptação de materiais e recursos pedagógicos e conteúdos musicais com fins de 
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proporcionar uma aprendizagem significativa.  

Pensar o surdo como musical pressupõe transformações das 
representações já  estabelecidas. Ser musical não é privilégio de seres 
especiais e bem dotados, mas  possibilidade do homem como ser. A 
revisão destas concepções pode dar novas perspectivas quando essas 
começam a transitar nas estruturas sociais, por meio dos atos 
comunicativos. A discussão, o debate, o compartilhar são meios para 
ativar as representações. (FINCK, 2009, p. 56) 

O trabalho desenvolvido por Evelin Glennie5 merece destaque. Percussionista e 

compositora surda, demonstra que o ato de ouvir envolve muito mais que ondas 

sonoras. Desenvolveu uma metodologia própria, onde se apresenta descalça para 

sentir as vibrações do chão, “abraça” os tambores para senti-los melhor. Interpreta 

cerca de sessenta instrumentos de percussão, e assim, foi duas vezes premiada com o 

Grammy.  

Outro aspecto enfocado por Reily (2010), refere-se ao carácter exótico das produções 

artísticas dos deficientes que mobilizam principalmente a área médica e terapêutica, em 

detrimento da preocupação de uma real formação em arte para os autores; e pouco 

investimento na formação curricular básica em arte na escolarização de alunos com 

deficiência, em detrimento das propostas ligadas ao artesanato e atividades manuais 

gerais.  

Este contexto, em virtude da formação deficitária do profissional para trabalhar com arte 

e com públicos sob o ponto de vista da inclusão, termina por desvincular as propostas 

do ensino de arte das especificidades de mobilidade, motricidade, sistemas de 

comunicação, acesso, recursos imagéticos, recursos tridimensionais, Língua de Sinais 

dentre outros. 

[...] essa heterogeneidade é algo que o professor de arte busca 
estratégias para gerenciar como parte de seu métier cotidiano, porque, 
na prática, tais diferenças afetam diretamente o tempo 
desenvolvimento do aluno na atividade, a disponibilidade, em ampliar 
suas tentativas e a qualidade dos resultados do seu trabalho. (REILY, 
2010, p. 85) 

Reily (2003) relata um trabalho de ensino de arte que realizou com grupos de pré-
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escolares surdos, de idade entre três e sete anos, com o intuito à apropriação de 

sistemas de representação de natureza não verbal.  Para a autora que adota a 

abordagem sociocultural soviética, que compreende o homem mediante suas 

interações sociais, mediadas por sistemas sígnicos, as representações visuais, 

serviriam como estratégias de ensino. “Crianças surdas em contato inicial com a Língua 

de Sinais necessitam de referências da linguagem visual com as quais tenham 

possibilidade de interagir, para conseguirem construir significados”. (REILY, 2003, p. 

161). A autora afirma que a imagem traz consigo um conceito fundamental de raciocínio 

lógico e também lúdico pelo ser carácter polissêmico “[...] a imagem nos obriga a 

exercitar o pensamento metalinguístico.” (REILY, 2003, p.189). Por estas questãos, os 

processos de ensino  e aprendizagem do aluno surdo teria ganhos com o uso das 

imagens, auxiliando na formação de conceitos, no letramento, na compreensão, 

linguística, no léxico, no raciocínio classificatório nos conceitos de genérico versus 

específico, raciocínio sequencial/temporal e espacial, entre tantos outros. A autora 

alerta que os professores de arte deveriam estar mais alertos para o poder construtivo 

das representações visuais.  

Freire (2003) relata a importância de repensar as TICs (tecnologias de informação e 

comunicação) para o processo educacional dos surdos. A utilização das TICs é algo 

usual, pois trata-se da acessibilidade cotidiana na vida dos sujeitos surdos mediante 

aparatos tecnológicos, tais como dispositivos luminososos, como campainhas e 

sinalizadores residenciais para surdos, o Telephone Device for the Deaf (TDD), relógios 

vibratórios que servem como despertadores, babás eletrônicas, o modem do 

Teletypewriter (TTY). E ainda tecnologias de uso corrente que também beneficiam a 

comunidade surda, como o uso de telefones celulares com recursos de envio e 

recebimento de mensagens de texto, recursos mediante a internet, tais como correio 

eletrônico, salas de bate-papo, web cam, catálogos de busca, e outros, bem como o 

uso de legendas closed-caption em alguns canais televisivos e filmes estrangeiros. A 

autora faz referência à experiência visual dos surdos, que se manifesta na inserção e 

usabilidade das TICs, que pode se constituir um ambiente propício para a produção de 

narrativas e uma maneira significativa da inserção da criança surda no mundo letrado.  
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A exiguidade de sinais para o ensino de arte 

Vales (2008) relata sua experiência enquanto surda graduada de Artes Plásticas. Fala 

da dificuldade conceitual da arte em vista da escassez de sinais em Língua de Sinais 

que contemplassem esta questão em sua graduação. Em virtude desta experiência, 

propõe uma pesquisa interessante na busca de sinais utilizados na disciplina de artes, 

sinais em uso e a proposição da criaçãos de novos sinais, assim como a criação de um 

Pequeno Dicionário Regional de Libras para Artes. A autora explicita,  “[...] pretendo 

demonstrar e que os sinais são um ponto de início de uma série de discussões e de 

apropriações que os surdos devem efetuar para que a Arte como disciplina esteja 

contemplada em nossa cultura” (VALES, 2008, pp.7-8). A autora ainda relata que a 

iniciativa tem cunho político, “[...] para que os surdos entrem nas discussões 

acadêmicas é preciso haver maneiras de falar sobre assuntos acadêmicos.” (VALES, 

2008, p. 8). 

A formação para trabalhar com uma diversidade de alunos durante o 
curso de licenciatura ou em cursos de formação continuada é um 
diferencial na prática docente. O professor que não teve os conteúdos 
necessários para atuar com alunos com deficiência recorre à intuição e à 
consulta aos colegas, o que muitas vezes não é suficiente para prepará-
lo para atuar da melhor maneira possível, considerando as 
especificidades do trabalho com arte. (REILY, 2010, p. 88) 

Outras pesquisas e experiências poderiam servir de exemplos, para tratarmos deste 

assunto e construirmos diálogos entre o ensino de artes e a surdez.  

Considerações 

Ao vivenciar um cotidiano de ensino de arte para discentes surdos, algumas das 

questões já abordadas são frutos destas situações e questionamentos, fundamentais 

para chegar às considerações finais deste texto e de uma tese de doutorado ora em 

desenvolvimento. Como docente bilíngue, a oportunidade de refletir e fundamentar 

posteriormente, cria a oportunidade articular teoria e prática, dialogando com 

pensadores da área da educação, da arte e da educação de surdos, uma vez que tais 

inquietações emergem desta realidade, destacando-se a compreensão de conceitos, 

questão que é – ou deveria ser - de todos, não só de docentes e discentes surdos. No 

entanto, pelas especificações linguísticas dos surdos, o acesso às informações é mais 
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restrito. Ainda há caminhos a serem percorridos: nas aproximações das traduções, 

devido ao conhecimento deficitário em arte dos tradutores/intérpretes, assim como dos 

professores de arte, sobre as especificidades do surdo.  

Ainda que a especificidade linguística da Libras auxilie na mediação de alguns 

conceitos de arte, a inexistência de sinais específicos da área, as questões teóricas e 

conceituais que estariam implícitas nestes sinais e a retomada de carga teórica que 

este sinais necessitam depende de um processo histórico e de uma necessidade que 

precisa ser sentida, vivenciada, criada e reivindicada pela comunidade surda.  

Não basta existir o nome em português de movimentos artísticos, estilos e escolas de 

arte, traduzindo-se os mesmos por meio de datilologia (soletração), se o conceito não 

foi interiorizado, não foi incorporado, e se não for gerada uma demanda de necessidade 

de utilizá-lo. E para isso precisa aos poucos, sanando as lacunas escolares, em virtude 

de um processo histórico, que não oportunizou um maior número de interações e de 

diversificação de métodos didáticos. O uso de imagens visuais e de imagens de artistas 

surdos parece representar um dos recursos/conhecimentos significativos para viabilizar 

o desenvolvimento cognitivo de alunos surdos e repensar a escola socioinclusiva, a 

partir de uma reorganização, uma reestruturação nos processos de ensino e 

aprendizagem, de modo a considerar os diferentes perfis de professores e de alunos.  

A iniciativa de evidenciar o problema com todos os seus percalços, pode resultar na 

produção de um sentimento de pertencimento junto a outros professores de arte que 

vivenciam esta realidade, e que se identificam ao perceberem as lacunas na formação 

docente, as quais só vêm à tona quando se vivencia a realidade com discentes surdos. 

Esta prática muitas vezes é marcada pelo improviso, com soluções encontradas de 

maneira intuitiva, sem respaldo teórico ou literatura pertinente, sem o diálogo com os 

pares, sem a socialização de um saber advindo da experiência.  

A visão social dos surdos que acaba chegando à escola ainda é a de um grupo 

deficiente e inferior, concebida e recebida no âmbito do assistencialismo ou de 

conceitos humanitários, tais como caridade e piedade em nada colabora, pois estes 

princípios são totalmente contrários ao direito de cidadania. Neste sentido, entender e 
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constituir a experiência da surdez como um traço identitário, valorizando a língua de 

sinais como elemento fundamental para a inserção dos surdos na sociedade, espera-se 

que contribua para que a surdez do aluno não seja vista como algo limitador, redutor, 

deficiente, mas como parte dele, como uma de suas características.  

Notas 
1
A autora reúne uma coletânea de mais de 60 artistas surdos estadunidenses, incluindo mais de 300 obras,  desde a 

época colonial até os dias atuais.  
2
 Fundada em Melbourne (EUA) em 2000, Deaf Arts Network (DAN) dedica-se a aumentar a participação de surdos e 

de ouvintes envolvidos com a cultura surda, nas artes como artistas e pessoas envolvidas no ramo das artes.IN: 
http://www.artsaccess.com.au/about-the-deaf-arts-network/ Acesso em 06/03/2017 
3
 Trata-se de coletivo de artistas surdos, inicialmente oito artistas surdos se reuniram para um seminário de quatro 

dias imediatamente antes da Deaf Way Festival de artes da Universidade Gallaudet, em maio, 1989. Nesta oficina, 
liderado por Betty G. Miller e Paul Johnston, esses artistas produziram um manifesto, definindo Surdos Cultura Arte, 
que denominaram de De'VIA, abreviação Deaf View/Image Art IN: http://www.deafart.org/Deaf_Art_/deaf_art_.html.  
Acesso em 06/03/2017 
4
 Skliar (1997) apresenta quatro questões referentes à educação bilíngue. O bilinguismo como aspecto tradicional, 

apresenta a visão colonialista da surdez, ou seja com a visão clínica,  impera o ouvintismo, a identidade incompleta 
dos surdos e a ideia de globalização da cultura, a Língua de Sinais é  utilizada para mediar e legitimar a língua oral. 
O bilinguismo como aspecto humanista e liberal segundo o autor, acredita na igualdade entre surdos e ouvintes, é 
legalista, não leva em consideração as nuances de exclusão social, devido à fatores sóciohistórico e culturais. Desta 
maneira exige os mesmos resultados para surdos e ouvintes. O bilinguismo progressista enfatiza a surdez como 
diferença cultural, no entanto, não leva em consideração os aspectos políticos. E o bilinguismo crítico, recusa as 
metodologias ouvintistas, atualiza os discursos para a diferença cultural, prima pelas identidades surdas.  
5
 Para maiores informações sobre a metodologia desenvolvida por Evelin Glennie: www.ted.com/talks/lang/pt-

br/evelyn_glennie_shows_how_to  listen.html  
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