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I. Introdução 

A produção visual dos surdos vem atrelada às suas reivindicações e luta por 

direitos como da Educação Bilíngue voltada à surdez. Esta produção é melhor identificada 

quando se delineia uma prática comunicacional-tecnológica, pedagógica e cultural. Esta 

é a ideia de Perlin e Miranda (2003) quando apontam que esta produção ou expressão dos 

surdos é fruto de uma experiência visual.  

Para estes pesquisadores, a experiência visual surge do que denominam de cultura 

surda, que é 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, comportando também a necessidade do intérprete e de tecnologia de leitura.  

A World Federation of the Deaf sinaliza fatores básicos equivalentes à proteção 

dos direitos humanos dos surdos, dentre eles, o de maior destaque é o direito à Educação 

Bilíngue. É possível abordá-lo em três níveis:  

a) Em princípios legais, sendo entendida como direito linguístico da pessoa surda 

de ter acesso aos conhecimentos sociais e culturais por meio da língua de sinais, 

considerada sua língua de domínio, e de aprender a língua majoritária de seu país como 

segunda língua;  

b) Em princípios biológicos e culturais que levem em consideração a modalidade 

de recepção e produção do surdo que é visual, viso-espacial ou viso-gestual-tátil e a partir 

do entendimento do modo de construção do conhecimento pela pessoa surda que se dá 

por meio da língua de sinais e de recursos que favoreçam a visualidade;  

c) Em princípios pedagógicos significados, no Brasil, por meio da Libras como 

primeira língua de apropriação dos significados e da língua portuguesa como a segunda 

língua, sendo significada pela pessoa surda na forma escrita e por meio de intérpretes-

tradutores surdos e não-surdos da língua de sinais.  

Este tripé será desenvolvido em nossa justificativa de pesquisa.  

II. Justificativa 
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Em relação aos princípios legais e também pedagógicos, o cenário brasileiro é de 

atenção à legislação de reconhecimento da Libras como a língua oficial das comunidades 

surdas em nosso país e do acesso à educação bilíngue dos alunos surdos (BRASIL, 2002; 

2005) e, ainda, a importância da formação dos profissionais bilíngues.  

Em relação aos princípios biológicos e culturais verifica-se a necessidade de 

recursos de acessibilidade para que o surdo enfrente um mundo pouco acessível às 

diferenças, o que perpassa tanto os aplicativos digitais para surdos (dicionário, glossário, 

tradutor) quanto a produção de materiais pedagógicos e artísticos (teatro, literatura, 

fotografia, cinema).  

Em relação aos objetos ou artefatos surdos usados em educação, onde está o cerne 

de nossa motivação, é imperativo se investigar as práticas pedagógicas dentro do enfoque 

da Educação Bilíngue. Tomamos esta decisão diante da necessidade do acesso ao 

bilinguismo (Libras e Língua Portuguesa), segundo a legislação atual, mas não somente 

por isso, uma vez que, apenas analisando com profundidade, seria possível contextualizar 

o que está em jogo: o letramento da pessoa surda ou o que significa ser letrado para o 

sujeito-ator surdo. 

As pesquisas de Karnopp, Klein e Lunardi-Lazzarin (2011), Lebedeff (2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2011) e Taveira (2014) nos situam em um tempo em que 

professores surdos ditam novas formas e usos de extensões ópticas e corporais: 

filmadoras, projetores, cenários e didáticas antes não vivenciadas. No âmbito pedagógico 

também estão inseridas as normas de tradução para língua de sinais em ambientes virtuais 

e presenciais de ensino-aprendizagem, linguagem cinematográfica, e que estão presentes 

em Stone (2009), Souza (2010, 2012), Castro (2012) e Campello e Castro (2013).  

III. Objetivo geral e objetivos específicos  

O objetivo geral desta pesquisa é mapear e aperfeiçoar didáticas específicas 

desenvolvidas por professores surdos e não-surdos em contextos de Educação Bilíngue 

no INES, tendo como predominância os processos de letramento ou alfabetismo visual. 

Decorrente deste, a pesquisa se desdobrará nos seguintes objetivos específicos: 

 Atender à necessidade premente de coletar, armazenar, analisar, classificar e 

organizar os produtos derivados da prática pedagógica de professores surdos e 

não-surdos, com ênfase nos artefatos e métodos que combinem a experiência 

visual, a tradução e interpretação (Libras/LP) e a comunicação em ambientes 

virtuais e presenciais.  
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 Aprofundar, através de estudos dirigidos e oficinas práticas com professores 

surdos e não surdos, a relação entre os princípios do letramento/alfabetismo visual 

e as técnicas e conceitos utilizados na produção destes artefatos. 

Ao fim desta pesquisa, atendidos os objetivos específicos, tem-se como meta: 

 Construir mapas conceituais, esquemas visuais ou protótipos que mostrem as 

características e os usos de artefatos, métodos, cenários e linguagens nos 

fenômenos de interação vivenciados entre surdos e não-surdos em ambientes 

educacionais bilíngues no INES. 

IV. Fundamentação teórica: o sujeito-ator surdo e o letramento/alfabetismo visual 

Para concebermos o que significa ser letrado para o sujeito-ator surdo, precisamos 

elencar alguns pontos importantes para nós. 

Em primeiro lugar, o artífice visual, o ator e o professor são colagens justapostas, 

necessárias na didática específica voltada à surdez; poderíamos dizer de uma didática da 

invenção surda. Isto está explícito na intensa atividade autobiográfica do surdo por meio 

de telas, caricaturas, charges e design gráfico. 

Podemos pensar que os suportes e modalidades de comunicação que ainda não 

possuem tanto relevo na escola, tais como o teatro, o cinema, a fotografia, a informática, 

o próprio uso da visualidade pela pessoa surda, abram caminhos para um pensamento-

imagem que já está presente na experiência dos instrutores e professores surdos e de 

professores não-surdos “informados”. Neste caso, não somente a surdez está em jogo, 

mas também outras afiliações (classe, gênero), o que torna boa parte desses surdos e 

ouvintes informados bastante combativos e ricamente interessados em promover 

“choques culturais” – no dizer nativo. 

Em segundo lugar, no momento em que a língua portuguesa perde seu aspecto 

central, ganham terreno o corpo, a oralidade, a sinalidade e o visual, porque volta-se ao 

referente (ao objeto, a situação propriamente dita, mais próxima do real). Porém isso não 

significa abrir mão do território simbólico, como veremos na possível complementaridade 

nos usos de imagem e texto.  

Em terceiro lugar, a consciência da substância visual pelos que veem não é algo 

inato. Há o ambiente artístico, cultural e pedagógico a serem considerados, pois, no caso 

da escola, a imagem carece de atributos para agir como elemento educacional. É preciso 

o desenvolvimento da acuidade visual e do potencial expressivo, incluindo outros 

sentidos além da visão.  As características e atributos do visual não podem ser 

desconsideradas no aprendizado. Igualmente não são habilidades que podem ser 
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generalizadas ou atribuídas como naturais do surdo, porque requerem técnicas e 

informações teórico-práticas que precisam ser exercitadas.  

Em quarto lugar, alguns dos professores surdos dominam ou possuem intuições 

(feeling) sobre os usos do letramento visual e o fazem por meio de trocas de experiência 

com pares, professores ouvintes ou surdos, em incursões experimentais das práticas 

pedagógicas voltadas à surdez. No entanto, precisamos de clareza quanto às 

instrumentações práticas para se obter uma formação que proceda discussões e 

orientações sobre o letramento visual ou alfabetismo visual. 

O que combina com o sujeito-ator surdo? 

Faz-se a tentativa de preencher a lacuna apontada por Lebdeff (2010), 

pesquisadora da área do letramento em surdez, sobre quais seriam as práticas pedagógicas 

advindas da necessidade discursiva da experiência visual da surdez – estratégias ou 

atividades visuais – e a quais eventos de letramento visual se referem esses discursos. 

 Para Lebdeff, acima de tudo, é necessária a presença do adulto surdo, professor 

surdo – e professores não-surdos bilíngues -, tendo as suas experiências mais sólidas 

compartilhadas ou ensinadas aos demais. Estas foram densamente investigadas e 

documentadas nos esforços de pesquisa de Lebedeff (2004, 2005, 2010), com suas 

proposições de oficinas de letramento. Nelas, evidenciou-se o distanciamento do 

conteúdo didático visual com que chega o adulto surdo, na formação de professores, como 

também das estratégias de leitura para surdos. 

Nos importa, com maior intensidade, abrir mão da disputa entre línguas e observar 

o comportamento destas na constituição dos suportes e de recursos referentes aos 

encadeamentos e às misturas entre imagem e texto, entre matrizes de linguagem (sonora, 

visual e verbal).  

A insuficiência de base teórica em matrizes de linguagem, principalmente no que 

se referia à visualidade e às mesclas entre as matrizes, nos impulsionou ao preenchimento 

de tal lacuna. Nossos estudos buscam outros aspectos que permitiram outras formas de 

abordagem da característica principal da coleção de artefatos produzidos durante a prática 

pedagógica: o apelo imagético. Este apelo acrescenta outros olhares ao letramento, à 

leitura, à escrita e à produção literária. 

O que é visual literacy, letramento visual, alfabetismo ou alfabetização visual?  

O alfabetismo visual implica compreensão, e meios de ver e compartilhar o 

significado a certo nível de universalidade. A realização disso exige que se 

ultrapassem os poderes visuais inatos do organismo humano, além das capacidades 

intuitivas em nós programadas para a tomada de decisões visuais numa base mais ou 
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menos comum, e das preferências pessoais e dos gostos individuais. (DONDIS, 2007, 

p. 227). 

A alfabetização visual significa aprender a ler imagens, desenvolver a observação de 

seus aspectos e traços constitutivos, detectar o que se produz no interior da própria 

imagem, (...). Ou seja, significa adquirir os conhecimentos correspondentes e 

desenvolver a sensibilidade necessária para saber como as imagens se apresentam, 

como indicam o que querem indicar, qual é o seu contexto de referência, como as 

imagens significam, como elas pensam, quais são os seus modos específicos de 

representar a realidade. (SANTAELLA, 2012, p. 13). 

As pesquisadoras Dondis (2007) e Santaella (2012) nos forneceram as teorizações 

de base na área de comunicação visual. Para ambas, o letramento visual, alfabetismo ou 

alfabetização visual significa sistematização e, até mesmo, empoderamento de sujeitos 

que se apropriam das habilidades e técnicas de leitura de imagens, criando deste modo 

um corpo comum, um universal de significações e um refinamento de leitura próprio dos 

mais cultos, letrados.  

É neste ponto que a mídia-educação tem muito a contribuir, pois autores como 

Rivoltella (2006) e Bevort (2009) destacam que historicamente esta área, de caráter 

híbrido e fortemente identificada com movimentos militantes críticos às corporações 

midiáticas, vem lutando por práticas de docência que incluam não somente o uso passivo, 

mas também a produção com as mídias, especialmente as de configuração digital. Tal 

processo visa auxiliar alunos e docentes a explorarem potencialidades das antigas e novas 

mídias através do entendimento teórico e prático de seus conceitos e técnicas, tornando-

os questionadores dos meios de comunicação através da produção de novos conteúdos e 

análise dos existentes, saindo da condição de meros receptores/usuários.  

Isso esbarra na condição instruída, refinada, preconizada por Donis A. Dondis, da 

pessoa conscientemente letrada: 

É preciso que haja uma grande familiaridade com os elementos visuais. Precisamos 

conhecê-los "de cor". (...), seu reconhecimento ou sua utilização deve alçar-se a nível 

mais alto de conhecimento que os incorpore tanto à mente consciente quanto à 

inconsciente, para que o acesso até eles seja praticamente automático (2007, p. 228). 

Para Santaella (2012), o conceito de visual literacy (letramento, alfabetização ou 

alfabetismo visual), quando levado a sério, significaria que para lermos uma imagem, 

deveríamos desenvolver a capacidade de desmembrá-la em partes, decodificá-la e mesmo 

interpretá-la, equivalente ao processo de leitura em voz alta, decifração de código e 

tradução. Para a autora, isso se referiria a uma atividade didática da alfabetização ou 

letramento visual. 

Dondis (2007) solicita a necessidade de tempo e de envolvimento e vislumbra a 

promessa de enriquecimento humano com o alfabetismo visual. Santaella (2012) indica 

que ler uma imagem é dar-lhe o tempo que precisa para falar conosco.  
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Portanto, para selecionarmos ou criarmos artefatos educacionais, utilizados em 

práticas pedagógicas de letramento ou alfabetismo visual, necessitamos ampliar a 

disposição de tempo e de espaço para codificar e decodificar mensagens visuais. Tal 

processo dependente da experiência dos sujeitos e com os sujeitos em campo, nos 

envolvendo com suas interpretações de mundo para seleção, leitura e significação dessas 

imagens. A adequação de objetos ao meio cultural e social também tem influência. 

O que significa, afinal, ser letrado para o sujeito-ator surdo? 

Conforme apresentado, o letramento da pessoa surda, ou o que significa ser letrado 

para um surdo, está em jogo diante do discurso e da prática de didáticas visuais 

diferenciadas. Isto demanda o entendimento de letramento visual no contexto da surdez. 

Antes da essencialização do conceito de visualmente letrado e das respectivas 

técnicas necessárias para atingir tal objetivo, pensamos no empoderamento de professores 

surdos e não-surdos bilíngues nas escolas, através do acesso à diversidade de estilos e 

modos de expressões da(s) cultura(s) surda(s) e não-surda(s). Dondis (2007, p. 231) 

afirma que “só os visualmente sofisticados podem elevar-se acima dos modismos e fazer 

os próprios juízos de valor sobre o que consideram apropriado e esteticamente agradável”. 

Tal afirmação nos deixa preocupados pela pouca vivência estética encontrada em nossas 

escolas.  

A pessoa surda em contato inicial com a língua de sinais necessita de linguagem 

visual com a qual possa interagir para construir significados. Acrescenta-se que nesse 

processo há, maciçamente, a presença do registro de pensamento por escrito, em murais, 

quadros e livros em sala de aula.  Estes materiais estão em uma língua escrita calcada em 

som e, para a maioria desses surdos, compreendida como uma segunda língua.  

Consideramos que em sala de aula – com seus variados materiais de comunicação, 

formas e sinais a serem interpretados – os professores e os alunos, ao organizá-la, 

possuam consciência da importância dos artefatos sociais presentes. Dondis recomenda 

que o alfabetismo visual deve ser uma preocupação prática do educador, uma vez que “as 

decisões visuais dominam grande parte das coisas que examinamos e identificamos, 

inclusive na leitura” (2007, p. 231). 

Radicalmente, na concepção de Santaella (2012), ler imagens por meio de outras 

imagens e, talvez, explicá-las por meio de substituições por outras imagens, em links, 

seria mais próximo da criação artística, muito mais do que constituir-se uma atividade 

didática, “como fazer”, o “para que fazer” e “por que fazer” do letramento visual. Essa 

concepção mais artística restaura – ou “combina com” - o que resgatamos da pesquisadora 
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surda Strobel (2008, p.66): “o artista surdo cria a arte para que o mundo saiba o que pensa, 

para explorar novas formas de ‘olhar’ e interpretar a cultura surda”. 

V. Metodologia 

Pesquisa-ação com professores, assistentes educacionais, alunos e tradutores-

intérpretes de espaços voltados à surdez - ou mistos que possuam alunos surdos -, 

trazendo-os como coparticipes da construção de processos e de produtos de ensino-

aprendizagem em prol de uma didática bilíngue e/ou às pedagogias específicas (surda, 

visual).  

O formato de investigação coprodutivo torna-se o veio central de nossas ações, 

incluindo momentos de formação dos participantes através de oficinas envolvendo 

conceitos e técnicas de comunicação, design e produção visual (alfabetismo visual). 

Constituiremos esta coprodução através de trocas entre os pares e suas necessidades de 

resolverem problemas, como a busca de quais práticas pedagógicas deveriam ser 

concretizadas em seus espaços educativos. 

Decorrente de tais ações, os produtos/artefatos/métodos produzidos pelos 

participantes serão coletados e organizados pelos pesquisadores e alunos bolsistas, 

configurando-se também em pesquisa e análise documental. 
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