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RESUMO
O objetivo geral da pesquisa foi analisar as concepções pedagógicas dos professores surdos
sobre o uso de imagens em tecnologias digitais. Nesse cenário, buscou-se compreender como
seus discursos sobre visualidade, uso de imagens, antes como alunos, bem como críticos dos
docentes ouvintes, são aplicados em suas concepções e práticas pedagógicas, sendo eles
mesmos professores licenciados a ensinar a disciplina LIBRAS; assim, procurou-se identificar
quais metodologias e teorias são ancorados ao processo de ensino-aprendizagem. Logo, o
objeto de estudo é a imagem e sua utilização como signo visual, mediador de conceitos,
significados, conhecimentos, pareado à gramática visual da LIBRAS e à experiência visual
dos surdos. A escola e a modalidade de ensino escolhidas foram o INES e a Educação de
surdos presencial, respectivamente. Nossa linha de pesquisa é a Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) e práticas educacionais, na qual somos norteados a (re)pensar os usos das
ferramentas digitais compondo-se com imagens no ambiente de aprendizagem. Como
referências teóricas foram tomados autores de diferentes campos de saber: Dondis e Santaella
(Linguagem visual); Lebedeff e Rosa (Educação e cultura surda); Canclini e Martin-Barbero
(Estudos Culturais); Skliar e Klein et. al (Estudos Culturais Surdos); Lévy (Tecnologia);
Campello e Pietroforte (Semiótica Visual). A metodologia, caracterizada pela abordagem
qualitativa, exploratória, foi desenvolvida com base Alves-Mazzotti e Gewandsznajder,
Caleffe e Moreira, Bauer e Gaskell. A coleta de dados foi realizada em dois momentos:
entrevista semi-estruturada (com roteiro em português, mas transliterado para LIBRAS) e a
observação das aulas em visitas a cinco turmas. Os sujeitos participantes da pesquisa foram
professores surdos formados no curso Letras Libras, na modalidade EaD, sendo quatro deles
na turma 2006-2010 e um na turma 2008-2012. O instrumento de registro das entrevistas e
observações foram gravações em vídeos. A análise de conteúdo foi realizada com base em
Bardin.
Palavras-chave: Educação de surdos. Professores surdos. Materiais didáticos digitais. TIC.
Imagens.

ABSTRACT
The general objective of the research was to analyze the pedagogical conceptions of deaf
teachers about the use of images in digital technologies. At this scenario, it was sought to
understand how the discourses on visuality and use of images are applied in the conceptions
and pedagogical practices of the professors licensed to teach LIBRAS. Thereby, we sought to
identify which methodologies and theories are anchored in this teaching-learning process.
Therefore, the object of study is the image and its use as visual sign, mediator of concepts,
meanings, knowledge, linked with the visual grammar of LIBRAS and the visual experience
of the deaf. The school and the modality of education chosen were INES and an education
classroom for the deaf, respectively. Our research line is Information and Communication
Technology (ICT) and educational practices, in which we are guided to (re) think how the
uses of digital tools constitutes the images in the learning environment. We used as theoretical
reference authors of different fields of knowledge: Dondis and Santaella (Visual language);
Lebedeff and Rosa (Education and deaf culture); Canclini and Martin-Barbero (Cultural
Studies); Skliar and Klein et al. (Deaf Cultural Studies); Lévy (Technology); Campello and
Pietroforte (Visual Semiotics). The methodology a qualitative approach, exploratory, was
based on Alves-Mazzotti and Gewandsznajder, Caleffe and Moreira, Bauer and Gaskell. The
data collection was made in two moments: semi-structured interview (with a Portuguese
script, but transliterated for LIBRAS) and the observation of five classes. The participants of
the research were deaf teachers graduated in Letras Libras course, in the mode of EAD
education, four of them were graduated in 2006-2010 and one in 2008-2012. The interviews
and observations were recorded in videos. The content analysis was based on Bardin.
Keywords: Education of the deaf. Deaf teachers. Digital teaching material. ICT. Images.
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1. INTRODUÇÃO.
A Educação é um campo de aplicação de forte relevância para as ciências naturais e
sociais. Seus processos, procedimentos, materiais de ensino, programas, rede de ações,
conjunturas teóricas, currículos, ementas, práticas, saberes, formações e os professores, são
objetos de pesquisas sociais.
O contexto educacional e ambiente escolar são instâncias de enorme interesse como
objetos de análise, pois contribuem para gerar uma sociedade mais crítica, reflexiva e
inclusiva, prestando, no serviço de formação, o desenvolvimento de habilidades e de
competências dos atores sociais e profissionais do magistério. Debater o cenário da Educação
de Surdos, como um tronco da Educação, não é novo, mas as pesquisas de mestrado e
doutorado são recentes nesse nicho educacional.
Nesta dissertação, apresentamos um estudo relacionado a professores surdos com
habilitação no Ensino Superior, no curso de Letras Libras, da UFSC, cujas primeiras turmas
de licenciatura foram criadas em 2006 e as de bacharelado em 2008, ano em que também se
deu a expansão das licenciaturas.
No entanto, surdos adultos lecionam a LIBRAS há muitos anos, quando os primeiros
instrutores surdos, sem uma metodologia ou práticas de ensino formalizadas, começam a
ensinar sua própria língua. A bem da verdade, não havia uma denominação para o conjunto de
sinais utilizados, os quais vieram a constituir a língua brasileira de sinais, hoje conhecida
como LIBRAS e respaldada por uma legislação específica que a reconhece como meio de
expressão e comunicação das comunidades surdas brasileiras (FELIPE, 2007).
Tanya Felipe (2007, p. 11), coordenadora de Libras em Contexto, primeiro livro
didático para o ensino de LIBRAS, afirma que esse livro “surgiu da necessidade de surdos
que, ensinando a sua língua de sinais sem preparo acadêmico e metodológico, perceberam a
importância de uma sistematização de um material didático-pedagógico para o ensino de
língua”.
Consideramos que a LIBRAS era, e sempre foi, língua de fato, compartilhada e usada
por pessoas surdas, havendo na comunidade surda1 o entrelaçamento, a interação social, por
meio de um sistema linguístico em todo território brasileiro, então, a existência desse idioma
visual era anterior à sua regulamentação. Os documentos legais reforçam e legitimam sua
existência.
1

A comunidade surda é constituída por um grupo que compartilha um mesmo sistema normativo de valores na
interpretação dos fenômenos lingüísticos, bem como normas e atitudes diante do uso da linguagem (RESENDE,
2006)
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Historicamente, as pessoas surdas foram se organizando em comunidades por todas as
regiões brasileiras. As comunidades surdas se instauraram com o fortalecimento e
socialização de sujeitos surdos usuários da LIBRAS, em diferentes espaços, destacando-se,
dentre eles, as escolas de surdos, as associações de surdos e muitas igrejas de diferentes
denominações e confissões de fé. (FELIPE, 2007)
Essa história começa no Brasil a partir da fundação, em 1857, da primeira escola de
surdos aqui, o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, quando, convidado por Dom Pedro II, o
professor surdo Ernest Huet 2 deixa a França para ser o primeiro e único surdo, até os dias de
hoje, a ocupar o cargo de diretor do instituto de educação para alunos surdos (ROCHA, 2009).
Essa instituição – renomeada, a partir de 1957, Instituto Nacional de Educação de
Surdos (INES) – vai se estabelecer como principal referência no processo ensino
aprendizagem para o alunado surdo. Ressalte-se que à época, e por longo tempo, era oferecido
dormitório aos discentes matriculados, os quais no final de cada ano voltavam para seus
estados e municípios de origem, contribuindo para a disseminação da língua de sinais
(ROCHA, 2009).
Em 1993, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, a comunidade surda se
reúne, a fim de dar nome à língua que utiliza para a interação entre seus membros. Foi
decidido, por maioria, a sigla LIBRAS. A partir desse momento, intensifica-se a demanda de
legitimar, pelo poder legal, a língua visomotora como primeira língua dos surdos por direito, e
garantir que seja usada como língua de instrução, conferindo à língua portuguesa nas
modalidades escrita e oral o estatuto de segunda língua para os sujeitos surdos. (ALBRES;
NEVES, 2013)
De lá até a oficialização legal, o tempo decorrido foi cerca de nove anos. Em 24 de
abril de 2002, o então presidente sanciona a Lei da LIBRAS nº 10.436. (BRASIL, 2002). Três
anos depois, sob outra gestão presidencial, o congresso nacional delibera o Decreto da
LIBRAS nº 5.626, de 2005, no dia 22 de dezembro do mesmo ano. Inserir a referência
(BRASIL, 2005)
Por meio desse decreto são instituídos os norteamentos de uso, aplicação,
disseminação, ensino, interpretação da LIBRAS. Inclusive, os documentos legais suscitam
ações na área da saúde e de formação de intérpretes de LIBRAS e de língua portuguesa como
segunda língua para os surdos, na modalidade escrita, que, por hora, nos cabem apenas como
informações adicionais.
2

Francês, surdo, professor e diretor do Instituto de Surdos-Mudos na França e também idealizador e primeiro
diretor da primeira escola de surdos no Brasil/RJ, atualmente conhecido como INES.
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A criação da faculdade de Letras Libras, em licenciatura plena, habilitou professores
surdos a atuarem pela primeira vez como docentes da disciplina LIBRAS, com formação
superior. Em decorrência, esses professores surdos tornam-se agentes e modelos para a
aquisição de LIBRAS, como primeira língua, por crianças e adolescentes surdos.
Historicizar esse percurso educacional e político é de grande valia, principalmente por
dos motivos: entender como chegamos aqui, no estágio de uso, ensino, interpretação e
pesquisa da área da surdez, educação de surdos e perceber a relevância de se investigar os
sujeitos surdos na condição de docentes em sua comunidade linguística, reconhecendo que
apregoa a legislação em torno da LIBRAS; e compreender a ascensão dos sujeitos surdos, sua
comunidade, sua cultura, sua identidade linguística.
No entanto, nesta pesquisa, chama-nos à atenção o que agora fazem, como atuam os
professores surdos pós-formação em Letras Libras, como mobilizam os saberes, as práticas, as
concepções, a compreensão sobre materiais didáticos digitais e a imagem como linguagem
visual, em especial. Dessa questão, concordamos com Tardif (2014, p. 239)
Se a pesquisa universitária vê nos professores sujeitos de conhecimento, ela
deve levar em consideração seus interesses, seus pontos de vista, suas
necessidades e suas linguagens, e assumir isso através dos discursos e
práticas acessíveis, úteis e significativos para as práticas.

A importância de compreender o ponto de vista dos professores surdos e as suas
concepções pedagógicas sobre as produções didáticas em artefatos digitais com o uso de
imagens, para a apropriação de conteúdos educacionais pelos alunos surdos, é justificada por
uma perspectiva de reconhecimento de problemas a que estão sujeitos os novos profissionais
da Educação de surdos. Entretanto, habilitar sujeitos surdos como professores traz consigo
problemas até então inexistentes, tais como: se as visões e concepções desses docentes surdos
atendem naturalmente às especificidades visuais de seu sistema linguístico e à consequente
demanda pedagógica.
Consideramos que cada professor surdo participante nessa investigação, como
qualquer outro professor, surdo ou não, “assume sua prática a partir dos significados que ele
mesmo dá, um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria
atividade e a partir das quais ele estrutura e a orienta” (TARDIF, p. 230, 2014). Poderíamos,
talvez, dizer que há um querer saber e um querer fazer atrelados à sua própria historização,
tanto da educação de surdos, quanto da comunidade surda.
Talvez haja uma lacuna nas investigações sobre a produção e a utilização de imagens
em materiais didáticos digitais, sob a visão de docentes surdos, das imagens lidas por meios
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de sinais da LIBRAS e/ou atrelados à sua constituição visual (significante) e aos seus
conteúdos (significados), e ou o usuário da LIBRAS explorando a forma e os conteúdos da
imagem como mediadores de saberes (CARVALHO, 2003).
A LIBRAS é uma língua de modalidade visual espacial (manual) 3, ou seja, que se
produz com uso das mãos e se percebe por meio da visão. As informações linguísticas, os
registros linguísticos, narrativos e discursivos de quem fala são registrados em
vídeos/filmagens e distribuídos em diferentes formatos: DVD, Youtube, aplicativos, e-book,
programas televisivos específicos ou com intérpretes camafeu4 (janelinhas) no canto da tela.
Lebedeff e Santos (2014, p.1074) afirmam que “para dar conta das especificidades da
Libras (sic), tais como, os canais de produção e recepção serem diferentes dos das línguas
orais e o respeito pela característica visual da língua de sinais, acredita-se que os vídeos são
excelentes recursos didáticos”.
Atualmente, inclusive, já se produzem TCC tendo a LIBRAS como língua oficial para
construção e apresentação de conteúdos e defesas em banca, existindo códigos para todas as
descrições de tema, capítulos, citações, referências bibliográficas codificadas por respectivas
cores, objetivando o ensino, a interpretação, a contação de histórias e literatura, gravação de
aulas teóricas e práticas sistematizadas com o uso da língua de sinais.
Mas o Surdo, como sujeito visual 5, na posição de docente, conseguiria migrar a
experiência visual6 de elemento subjacente à subjetividade e culturalidade surda às
construções conceituais necessárias ao uso de imagem, especificamente em materiais
didáticos em formatos digitais? A partir dessa indagação, concebemos como problema de
nossa pesquisa se é possível a interconexão entre os discursos surdos, as marcas surdas e as
regularidades visuais da língua brasileira de sinais com as imagens digitais/visuais, tendo-as
como signos conceituais no processo ensino-aprendizagem, na operacionalidade dessas

3

A modalidade visual gestual é o canal de produção e recepção das informações linguísticas das línguas de sinais
por meio das mãos e da visão, respectivamente (LEBEDEFF; SANTOS, 2014).
4

Nome técnico dado à participação de intérpretes em alguns programas televisivos, em formato de pequeno
quadrado na tela da TV (QUEVEDO, 2013).
5

Sujeito visual é uma concepção e representação da constituição dos sujeitos que possuem uma cultura visual,
para a compreensão, a interpretação e a apreensão do mundo através do “olhar” e ou “visão” para além de ver,
mas, sim, na e para a formação e construção da subjetividade do Ser Surdo (diferença étnica)
6

Experiência visual do surdo tem a sua própria lógica: é uma das marcas surdas. Importa para prover de
sentimentos, aceitação e por meio dela vai incorporando o modo de viver surdo, assimilação dos valores, dos
costumes, das práticas sociais, da interação linguísticas à uma dada comunidade cultural.
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unidades, já que não há uma normatividade preestabelecida de como isso possa ocorrer. Da
ordem subjetiva à ordem objetiva, da experiência visual à formação profissional.
Para Dondis (2003, p. 16) “a visão é natural, criar e compreender mensagens visuais é
natural até certo ponto”. Entretanto questionamos se, em comparação com os ouvintes, haverá
uma diferenciação do visual para o surdo e se, como aponta Skliar (2001), as caracterizações
visuais dos surdos são condicionadas às suas faculdades e habilidades cognitivas e linguísticas
como “sujeitos visuais”, para compreender e produzir informação e enunciados por meio de
uma língua de modalidade visual manual.
Nos instiga como ocorre a interação entre o uso de imagens e as tecnologias digitais
no processo ensino-aprendizagem. Se as imagens são usadas como adereço, ilustração, se de
forma adequada ou não, se dimensionados a cunho didático-pedagógico, entre outras
possibilidades.
Desde que alusiva às habilidades visuais espaciais dos surdos, a imagem, com
atribuições interpretativas e pedagógicas, “pode favorecer e criar situações que desenvolvam a
aprendizagem” (CONCEIÇÃO, 2012, p. 104) na educação de surdos.

Mas,

ressaltamos

que o processo reflexivo do uso das imagens e das TIC, na educação de surdos, precisa
alinhar-se às singularidades da LIBRAS e às experiências visuais dos surdos por um caráter
cognitivo, pedagógico, com atribuições de sentidos (SKLIAR, 2001; LEBEDEFF, 2010), para
interpretar os significados dos signos visuais, desenvolver as habilidades de leitura e
interpretação das imagens como texto, como rica fonte de informações.
São necessárias estratégias metodológicas que exercitem os surdos a um processo
mental, de pensamento, de ação, de interpretação do mundo, de representação, de reflexão por
um processo de elaboração por imagens (PINTO et al., 2012), uma demanda que atravessa,
além de recursos, a falta de uma metodologia visual, que compreendemos como a necessidade
de Pedagogias da Visualidade, um conjunto de orientações que direcionam os modos de ver e
de produzir imagens (PEDROSA; COSTA, 2017).
A sociedade atual instaura novas formas de organização e apropriação de forças
sociais, educacionais, políticas e culturais para os mais diferentes grupos sociais, evidenciados
e estimulados diariamente (LÉVY, 1999). A tecnologia digital é uma alternativa que pode
propiciar produção de materiais como recursos didáticos por professores surdos na educação
de surdos, contribuindo para a ampliação de registros em sua própria língua. Inseridos nessa
sociedade, os surdos também experimentam o avanço tecnológico na informação e na
comunicação, bem como produzem, consomem e compartilham os artefatos tecnológicos.

21

A fusão da linguagem visual e das TIC intensificam um contínuo processo de
construção de conhecimento na educação de surdos, desde que essa competência seja
devidamente observada e apreendida pelo educador em sua constituição profissional. Como
em outras facetas da educação, “isso requer uma reflexão sobre a relação entre a mídia, a
comunicação, a tecnologia, a educação e as políticas públicas e socioeconômicas mais
amplas” (FANTIN, 2012, p. 442).
Entretanto, a formação docente apresenta hiato entre comunicação, mídias
tecnológicas e educação. Nesse contexto, consideramos que há necessidade de que, nessa
formação, seja desenvolvida uma competência midiática, o que “envolve a discussão sobre
apreciação, recepção e produção responsável no sentido de uma mediação sistemática que
contribua com uma atitude mais crítica em relação aos modos de ver, navegar, produzir e
interagir com as mídias”. (FANTIN 2012, p. 442).
Para Silva (2010), os estudos sobre a união entre imagem e as TIC são rasos, ambas
são comumente partes ilustrativas nos conteúdos ministrados pelos professores, não havendo
agregação de valor semântico, pedagógico, educacional. Creditamos que isso ocorra por ser
esta uma questão complexa que requer aporte interdisciplinar. Assim sendo, as imagens são
tratadas com menos importância na elaboração dos materiais didáticos.
O uso de imagem, com apoio das TIC, na elaboração de material didático digital,
relacionadas às concepções pedagógicas na Educação de surdos, à visualidade da LIBRAS,
sob uma perspectiva de construção de conhecimento, tendo os próprios professores surdos
como sujeitos de investigação, nos inquietam, dos procedimentos às mobilizações que os leva
a definir, escolher, utilizar tal e tal conteúdo, imagem.
Mas o que é o digital? Quais suas implicações em processos de aquisição do
conhecimento no espaço escolar? De certo, a tecnologia digital não é passiva e tampouco
isenta de questões de escolha do tipo de ferramenta digital utilizada por alguém, por exemplo.
Para Santaella (2013, p. 389):
Proporcionadas pelas mídias digitais, a revolução tecnológica que estamos
atravessando é psíquica, cultural e socialmente mais profunda... Na base
dessa revolução está o processo digital. Via digitalização, quaisquer fontes
de informação podem ser homogeneizadas em cadeias seqüenciais de 0 a 1.

A universalização da intercomunicação tem dois aditivos relevantes: o digital permite
guardar e circular um sem número de informações. Entretanto, para o acesso a essas
informações. Como afirma Fantin (2012), há necessidade de o professor ser ensinado a como
manejar com propriedade a comunicação, o que nem sempre ocorrer na sua formação. No
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caso dos professores surdos – que atuam em diferentes modalidades de ensino (regular e
especial) e lecionam em escolas com diferentes orientações, tais como escolas oralistas 7,
escolas bilíngues8, escolas inclusivas, escolas integradoras etc. – essa preparação nos parece
tanto ou mais necessária, lembrando-se que as tecnologias também precisam perpassar pelo
crivo da acessibilidade, da ação includente para atender às diversidades humanas, porque um
surdo não é como outro surdo, eles possuem individualidades as quais não podemos esquecer.
Assim,
Reduzir a brecha digital pode atenuar algumas desigualdades...uma vez que a
distribuição menos desigual da riqueza midiática e digital implicaria, como
dissemos, maior grau de multilinguismo e policentrismo, é previsível que se
fortaleçam as diferenças e persistam as desigualdades a elas associadas
(CANCLINI, 2005, p. 241).

Retomando nossas considerações sobre a língua brasileira de sinais (LIBRAS),
esclarecemos que ela é o sistema linguístico de comunicação, expressão e interação dos
surdos do Brasil, que estabelece relação de sentidos nas trocas verbais produzidas por seus
usuários, cuja estrutura gramatical segue as mesmas regularidades linguísticas (fonologia,
morfologia, semântica, sintaxe) inerentes às línguas orais.
Há alguns aspectos inerentes às singularidades visuais da língua brasileira de sinais,
que ressaltamos nesse estudo, dentre elas a sintaxe espacial, a morfologia, os parâmetros. No
plano morfológico, alguns verbos incorporam a iconicidade dos objetos (valência verbal),
enquanto no plano sintático, o olhar é um potente elemento gramatical. No plano fonológico,
os parâmetros (fonemas) são as unidades mínimas sem significado, mas com valor para mudar
significados (GESSER, 2009; QUADROS, 2004).
Apesar disso, questionamos a posição de Quadros (2004, p. 30) quando afirma que “a
língua natural é uma realização específica da faculdade da linguagem que se dicotomiza em
um sistema abstrato de regras finitas, as quais permitem a produção de um número ilimitado
de frases”, pois compreendemos as línguas como convenções sociai, passam por fases de
evolução no tempo e espaço, assim existindo fatores externos que são condicionadores da
língua, de sua evolução linguística, por influência histórico-cultural (CARVALHO, 2003).

7

O oralismo é um método educacional que privilegia o uso da fala oral e leitura labial como formas de interação
e comunicação dos surdos. Na educação de surdos, essa proposta ganha força a partir do congresso de Milão
(Itália), em 1880. À época, os professores de surdos votaram pela proibição das línguas de sinais.
8

O bilinguismo é um método educacional que compreende os surdos como usuários naturais das línguas de
sinais, de seus respectivos países, como primeira língua e de aquisição natural, e a língua oral de suas
nacionalidades, como segunda língua para os surdos, apreendida na modalidade escrita.
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Portanto, não coadunamos com a ideia essencialista de que as línguas sejam naturalmente
adquiridas.
Compreendemos, também, que os sinais da LIBRAS possuem uma relação entre
significado e significante, cada objeto nomeado produz um sentido na relação dessas duas
faces do signo linguístico9, perpassando todos os níveis da língua, da formação dos léxicos
aos discursos (CARVALHO, 2003; LEBEDEFF; SANTOS, 2014).
Conferir à língua de sinais o estatuto de língua é legitimar os surdos como sujeitos de uma
identidade linguística, para além da visão da surdez como uma anormalidade ou anomalia, é
ressignificar a surdez como diferença pelos aspectos sociais, linguísticos, cognitivos,
culturais, educacionais (SANTANA, 2007).
As especificidades da língua de sinais, como os canais de produção manual e recepção
visual, as expressões faciais e corporais, os movimentos, requerem que o visual seja rico em
informações conceituais nos materiais educacionais direcionados aos surdos, estes “são
caracterizados pela sua necessidade particular de informações amparadas pelos aspectos
visuais” (LAPOLLI et al., 2013, p. 10), e formam sua subjetividade a partir da experiência
visual.
Os professores surdos possuem uma ideia básica sobre o uso de imagens em suas
aulas, por causa de sua experiência visual e da modalidade viso-espacial da língua de sinais10,
mas isso não implica que os docentes surdos possuem, por excelência, saberes didáticos
pedagógicos para o uso de imagens na elaboração de materiais educacionais.
Há de ser buscar uma análise científica, lançando mão de um alfabetismo visual 11
interposto na pedagogia surda 12, com bases em estudos de adequabilidade imagética como
conteúdo didático para dar conta das especificidades visuais da LIBRAS, como língua de
interação entre professores e alunos surdos e o respeito pela característica visual nessa
comunicação.

9

Signo linguístico é formado pela união do significante (plano físico, imagem acústica) e o significado (sentido,
imagem conceitual), que estão unidos no cérebro, por um vínculo de associação (CARVALHO, 2003).
10

A modalidade visual gestual é o canal de produção e recepção das informações linguísticas das línguas de
sinais por meio das mãos e da visão, respectivamente (LEBEDEFF; SANTOS, 2014).
11

Alfabetismo visual é o desenvolvimento de habilidades na leitura de imagens com rigor didático e estético para
dimensionar a imagem para além de mera codificação e decodificação, confere a compreensão de significados
socialmente construídos, um corpus de informações aprofundadas, como estudo de adequabilidade imagética.
(TAVEIRA, 2014).
12

A pedagogia surda é um modelo de educação cuja proposição é usar a LIBRAS como língua instrução sem a
interferência da língua oral, bem como os professores devem ser surdos, a fim de que sejam modelos
socioculturais e linguísticos para as crianças surdas. (TAVEIRA, 2014).
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Os docentes surdos são compreendidos como “possuidores nativos” do fazer imagético
e da pedagogia visual, porém ainda que os desenvolvedores desses materiais sejam
professores surdos, o cuidado no uso de imagens exige rigor didático e estético 13, que nem
sempre está presente, visto que vieram de uma formação educacional que não privilegiava a
linguagem visual com naturalidade (SKLIAR, 2000; ROSA, 2011; TAVEIRA, 2014).
Sales e Lebedeff (2013; 2010) alertam para a questão que desnaturaliza a posição de
os surdos serem leitores eficazes de imagens, por extensão à sua cultura visual, o ato de ver as
imagens para compreender as informações não é algo natural. É preciso educar o olhar na
linguagem visual em ambiente de aprendizagem, para o desenvolvimento de habilidade
visuais, havendo subsídios para ampliar os “olhares”.
Skliar (2001) acentua essa assertiva ao delinear as caracterizações de visualidade na
comunicação e constituição social e subjetiva dos surdos condicionadas às faculdades e
habilidades cognitiva e linguística enquanto sujeitos visuais, de compreender e produzir
informação por sua língua visual.
Taveira (2014, p. 317), em pesquisa-ação com professores surdos, adverte que o
pressuposto de formação bilíngue não abarca o domínio na arte de usar a linguagem visual,
não sendo essa proposta suficiente para essa competência, ao contrário, percebida como
reprodução das práticas pedagógicas ouvintes, sem reflexão e elucidação teórica alusivo ao
letramento visual, alfabetismo visual.
Lebedeff (2010, p. 176) acrescenta que nas oficinas oferecidas aos professores surdos
“não percebia, em suas práticas, a incorporação de estratégias de letramento visual. Pelo
contrário, pelo fato de sua formação acadêmica ser em um curso para ouvintes [...] a tendência
maior é a de reprodução de atividades e experiências ouvintes” e com raras associações à
cultura visual da comunidade surda.
Considerando-se a pedagogia surda um sistema educacional peculiar, tendo nesse
processo a afirmação dos sujeitos surdos, as histórias e as narrativas da comunidade surda, a
LIBRAS como língua de interação, a cultura surda, identidade surda, como componentes
curriculares e o surdo adulto como modelo sociolingüístico cultural, o alfabetismo visual
poderia ser interposto a esse modelo, como uma proposta na formação desse professorado.
13

Um rigor didático e estético no sentido de dimensionara imagem para além de mera codificação e
decodificação, acima do aspecto de adereço, enfeite visual, mas, sim, a de conferir ao signo visual a
compreensão de significados socialmente construídos, um corpus de informações aprofundadas, como estudo de
adequabilidade imagética, inerente ao conteúdo pedagógico, ou sendo a própria imagem o conteúdo a ensinar.
(TAVEIRA, 2014).
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Desse modo, no planejamento de conteúdos pedagógicos em formatos digitais os
professores surdos poderiam transformar os significantes imagéticos em informações
linguísticas, em conhecimento reflexivo, através de saberes específicos. Pinto et al. (2012, p.
150), informa que
A falta de opção didática para trabalhar com o estudante surdo, ainda é um
agravante. Os recursos visuais que são disponibilizados nas escolas não
suprem as necessidades deste público. [...] É preciso criar estratégias
metodológicas que possam estimular os Surdos (sic) a fazer mapas e
imagens mentais para que o aprendizado aconteça de fato.

A utilização pedagógica da imagem por meio da tecnologia digital compreende a
tecnologia como mediador desse processo e o signo visual como objeto de significação, para a
apreensão de conteúdos educacionais predeterminados pelos docentes aos alunos surdos,
porém, influenciados pelos aspectos de sua comunicação, já que seu sistema linguístico por
modalidade é já visual.
O estudo sobre uma didática apropriada à visualidade, ao apoderamento dos recursos
tecnológicos por um processo reflexivo, mediador, como sujeito criador de seu próprio
conteúdo, nos leva à busca de entender quem é o professor surdo, que quando estava na
posição de aluno, indagava os professores ouvintes acerca da adequação de imagem; agora,
será que no lugar de docente poderá responder às reclamações feitas.
Compreendendo a docência assumida como um lugar de contestação, imerso em
questões política, humana, ética e técnica, cabe questionar o esmero dos professores surdos
em criticar as práticas pedagógicas dos professores ouvintes, porém, em suas próprias
concepções e produções pedagógicas podem está incorrendo de maneira inadequada na
apropriação das TIC, assim como no uso de imagens visuais, de forma inadvertida.
No artigo sobre o relato de oficina de letramento visual com professores surdos,
Lebedeff (2010, p. 176) investiga a concepção e o uso de estratégias de letramento visual na
Educação de alunos surdos por docentes surdos, atuando diretamente numa dada comunidade
surda de sua região, onde “havia o discurso presente de que a educação dos surdos deva ser
visual, utilizando a experiência visual”.
Rosa (2011, p. 102) defende a ideia de que os professores surdos são “muito
interessados e preocupados com a literatura surda, suas publicações, seus níveis em Libras
(sic), sua técnica” e que os livros digitais possibilitam um mergulho na comunicação visual
em LIBRAS constituindo-se por uma linguagem imagética. Entretanto, Lebedeff (2010)
desvela inquietação no uso de imagens por docentes surdos, porque há uma distância entre
discurso (o surdo é sujeito visual) e prática (experiência visual não é privilegiada na escola),
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ou seja, na prática pedagógica possuem ainda concepções oriundas de uma formação muito
mais por signos linguísticos convencionais do que por signos visuais.
A autora sublinha a necessidade de que essa questão seja problematizada, porque
apesar da presença de imagem no ambiente escolar, ainda é muito incipiente a sistematização
de seu uso para fins pedagógicos, vê a concepção de imagem pelos professores reduzida a
uma simples, estática colocação, uma linguagem alheia à realidade, um apêndice ilustrativo ao
texto tradicional
Um possível deslocamento da formação do professor surdo, embasada na linguagem
sonora para um enfoque na linguagem visual, proporcionará aos seus alunos surdos a
assimilação dos conteúdos pedagógicos por meio da linguagem imagética, por signos visuais,
em regra,
despertará no sujeito um valor de atração e outro de atenção. O valor de
atração (geralmente estético) atrairá o receptor para a mensagem, o valor de
atenção o manterá sintonizado ao conteúdo. Ambos são importantes (e
necessários) especialmente em processos de ensino aprendizagem.
(QUEVEDO, 2013, p.143)

O valor dado à imagem como elemento visual, como um dos principais mediador do
desenvolvimento da aprendizagem do surdo, nos permite entender que esse discente expressa
suas intenções comunicativas, seus desejos, seus sonhos e (re)construção de conceitos por
meio da experiência visual e da linguagem viso-espacial.
A imagem associada à LIBRAS vai requerer, nos materiais direcionados ao público
surdo, que o visual seja extremamente rico em informações conceituais complexas (ROSA;
LUCHI, 2010), para que a atração e a atenção do aluno sobre os conteúdos lecionados sejam
significativos e aprofundados. Conforme Santaella (2012, p. 109)
As imagens são recebidas mais rapidamente do que os textos, elas possuem
um valor maior de atenção, e sua informação permanece durante mais tempo
no cérebro. Somos mais capazes de memorizar descrições de objetos a partir
de imagens do que a partir das palavras.

A concepção de imagens por professores surdos e sua elaboração em ferramenta
digital para o ensino com e por meio de imagem e seu valor semiótico torna-se mais
preocupante “se levarmos em consideração que a língua é viso-gestual e a cultura produzida
por esta comunidade é visual” (LEBEDEFF, 2010, p. 177), considerando as diferenças de
representações culturais, históricas, identitária de sua formação subjetiva de ordem visual.
Diante disso, Lebedeff (2010) sinaliza que poucos são os estudos que identificam
sobre quais concepções e práticas pedagógicas ou que eventos de letramento visual os
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docentes surdos se debruçam na seleção de imagens, a interface delas com os conteúdos a
ensinar, sua relação e fusão com a tecnologia num processo de mediação e a aplicação na
Educação.
Essa lacuna sugere que os educadores surdos deveriam refletir mais sobre o papel da
imagem visual na produção do conhecimento. A utilização das imagens agregando valor
pedagógico, salientando a cultura surda, torna-se uma estrutura capaz de instrumentalizar o
pensamento.
Para Lebedeff (2010, p. 192)
há uma carência de práticas reais que permitam aos surdos perceberem-se
realmente como sujeitos visuais, e, para perceberem as possibilidades de
construção de conhecimento que a
experiência visual permite realizar [...]
a surdez existe e necessita de uma proposta pedagógica nova, pensada para
suas singularidades linguísticas e culturais.

Em comum, todos partem da questão central: de uma pedagogia, um didatismo visual
na educação de surdos. Taveira (2014) acrescenta, nessa problematização, a invenção da
didática surda sendo um elemento pensado e construído para os sujeitos visuais, explorando
as imagens, sem condicioná-las a objetos de enfeite, de adereço, mas, sim, como o próprio
conteúdo pedagógico em si, com atribuição de sentido (CONCEIÇÃO, 2012; SALES, 2013)
Conceição (2012) conforme o resultado de sua pesquisa, de natureza empírica sobre
construção de expressões algébricas pelos alunos surdos, questiona como problema o uso de
imagens como objetos de significações. Explora a contribuição das imagens na aprendizagem
de matemáticas, sua investigação critica a inserção da imagem apenas como elemento
complementar, alegórico, sem uma reflexão pedagógica.
Sales (2013), em pesquisa de intervenção, de igual modo, concluiu em sua pesquisa
como os alunos surdos se desenvolvem baseados em atividades que privilegiam os aspectos
visuais dos conceitos matemáticos. Dessa base, sua pesquisa relaciona a construção de
conhecimentos matemáticos pelos discentes surdos a partir de apreensão dos conceitos por
meio da visualização deles.
Para tanto, o autor afirma que a linguagem imagética não pode ser utilizada tãosomente “como uma forma de representar objetos matemáticos, mas deve ser vista também
como habilidade essencial para formação do pensamento geométrico e, consequentemente,
para a compreensão dos conceitos” (SALES, 2013, p. 160), ou seja, para uma função do
aspecto cognitivo, acima da atribuição acessória que recebe normalmente.
Vale destacar outro aspecto relevante sobre as pessoas surdas. Reconhecem-se
inseridas numa comunidade, a que chamam de comunidade surda, perpassando o sentido de

28

inter-relação cultural, a produção de significados, a identidade social, o compartilhamento de
um mesmo código linguístico, de valores, de crenças, de lutas, constituindo, assim, a
identidade surda (RESENDE, 2006; KLEIN et al., 2012).
Todavia, isso não significa dizer que todos os surdos fazem parte das comunidades
surdas. O fato de não ouvir não é pré-requisito para que um surdo tenha o sentimento de
pertencer a uma dada comunidade surda. Muitos surdos se identificam com diferentes e
híbridas formas de comunicação e interação. A exemplo, podemos salientar surdos oralizados,
surdos bilíngues fluentes na LIBRAS e na modalidade escrita da língua portuguesa, surdos
bilíngues fluentes na LIBRAS e na modalidade oral da língua portuguesa. Até mesmo existem
surdos que optam em esconder sua predileção na comunicação pela língua portuguesa, com
receio de sofrer críticas da comunidade surda. (GESSER, 2009; STROBEL, 2009)
Isso significa dizer que a cultura surda14, a identidade surda15 e a experiência visual na
constituição da subjetividade dos sujeitos surdos são construídas por um processo de
endoculturação16 e afirmações a um grupo cultural, imbricadas à língua de sinais.
A cultura significa cultivar, uma concepção que advém do latim colere (STROBEL,
2009), e que toda forma de produção humana é uma cultura, e que essas produções estão e são
atreladas, compartilhadas e vividas coletivamente sob e sobre as experiências de uma dada
comunidade, tais como o conhecimento, a arte, as crenças, a legislação, a políticas, a moral,
hábitos e costumes, os valores e princípios, o modo de organização social e a língua, parte-se
do pressuposto que todos esses aspectos particularizantes encontramos na cultura/comunidade
surda.
O termo cultura já “serviu para distinguir o cultural do biológico ou genético e superar
formas primárias do etnocentrismo [...] a consequência política dessa definição foi o
relativismo cultural” (CANCLINI, 2005, p. 38). Essa concepção nos permite entender que a
cultura surda só pode ser compreendida como tal em sua própria lógica, já que as culturas são
demarcações abstratas, fronteiras que distinguem as comunidades, os povos, os países.

14

“A cultura surda é constituída de códigos, hábitos, humor e histórias que são compartilhados entre seus
integrantes em espaços como as escolas, as associações e em famílias surdas. ” (THOMA, 2012, p. 173)
15

“Falar em identidade surda é referir-se a uma identidade constituída num processo histórico, é vê-la como algo
incompleto, que está sempre em construção.” (LUNARDI-LAZZARI; MAROSTEGA, 2012, p. 229)
16

Assimilação pela experiência visual de sentimentos, aceitação do modo de viver surdo, dos valores, dos
costumes, das práticas sociais, da interação linguística a uma dada comunidade cultural.
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Nesse ponto, as “estratégias de diferenciação que organizam a articulação histórica de
traços selecionados em vários grupos para tecer suas interações” (CANCLINI, 2005, p. 48),
permitem perceber a comunidade surda como uma organização social autêntica, em um
conjunto de atributos culturais inter-relacionados, nos quais prevalecem as construções
significativas de uma comunidade minoritária
Sendo assim, os surdos usuários da LIBRAS estruturaram uma comunidade que “passa
pela mudança de paradigma da deficiência para o de minoria linguística e cultural.”
(KAUCHAKJE, in SILVA; KAUCHAKJE; GESUELI, 2003, p. 58), os seus membros
configuram-se e localizam- em uma comunidade que atravessa fronteiras. (KLEIN et al.,
2012).
A cultura surda é um entrelaçamento de comportamentos, valores, histórias, das
mesmas lutas, das mesmas intenções, dos mesmos sofrimentos, dos mesmos princípios dos
membros de uma comunidade surda, que usam a língua de sinais como meio de interação e
compartilham das crenças entre si. A “experiência visual está relacionada com a cultura surda,
representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar e de conhecer o
mundo.” (KLEIN et al., 2012, p.7) e fomenta a identidade social deles.
Os surdos membros da comunidade surda buscam desenvolver práticas educativas e
pedagógicas no consumo e apropriação de ferramentas tecnológicas, digitais e virtuais, que
abarcam a estruturação de seus aspectos sociais, linguísticos, culturais, objetivando
compartilhar esses referenciais para o reconhecimento deles como sujeitos identitários, para
melhor apreensão dos conteúdos por seus pares discentes.
A partir dessas reflexões, propomos neste trabalho a análise das concepções
pedagógicas dos professores surdos na produção de conteúdos em materiais didáticos digitais
com o uso de imagem, para saber se suas experiências, como sujeitos da cultura surda, estão
ou não presentes em suas elaborações.
Na pesquisa apostamos como problema se as concepções pedagógicas dos professores
surdos na elaboração de materiais didáticos digitais com o uso de imagens?

Como as

concepções pedagógicas/os saberes pedagógicos dos professores surdos (da ordem subjetiva,
da experiência visual, e da formação profissional) contemplam as singularidades visuais de
seu universo sociolingüístico e socioeducacional na elaboração de materiais didáticos digitais
com uso de imagens? A linguagem visual utilizada, de fato, atende às especificidades visuais
da LIBRAS e dos alunos surdos?
Rosa (2011) aponta a necessidade de estudos sobre a cultura visual dos surdos na
produção de materiais digitais educacionais, pois embora existam e circulem diversos
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materiais multimídia, há uma preocupação de como a cultura surda está evidenciada nos
conteúdos pedagógicos.
Percebe-se que há uma lacuna de materiais didáticos que atenda aos padrões visuais da
LIBRAS, como sistema visual e da comunidade surda, como cultura visual, mais ainda as
investigações sobre a produção de conteúdo com uso de imagem em materiais didáticos
digitais sob a visão de docentes surdos.
Para Pinto et al. (2012, p. 150) “a falta de opção didática para trabalhar com o
estudante surdo, ainda é um agravante. Os recursos visuais que são disponibilizados nas
escolas não suprem as necessidades deste público”, uma demanda que atravessa além de
recursos, a falta de uma pedagogia visual.
Santos (2012, p. 4) constata a insuficiência de materiais didáticos para surdos, “em um
levantamento descobrimos a carência de livros e publicações disponíveis, principalmente
aqueles que seguem o modelo do livro didático tradicional da escola, o que compromete [...] o
aprendizado de alunos surdos”, destacamos que essa aferição da literatura volve-se para
instrumentos didáticos tradicionais, e nos inquieta que menos ainda são os materiais didáticos
no formato digital e tecnológico.
Mais do que a produção, a preocupação com uma metodologia visual está aquém de
uma estruturação para o processamento de esquemas de pensamentos visuais, para a
aquisição, construção e expressão do conhecimento. É necessário criar estratégias
metodológicas que estimulem os surdos a um processo mental, de pensamento, de ação, de
interpretação do mundo, de representação, de reflexão por um processo de elaboração por
imagens (PINTO et al., 2012).
Nesse contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como aporte
teórico nos escudará a investigação do tema proposto neste projeto. O desenvolvimento das
TIC amplia os canais de interação em todos os contextos comunicacionais, grupos humanos e
campos do conhecimento na contemporaneidade.
Taveira (2014, p. 320), de igual modo, atenta que o uso de imagem “carece de
atributos para agir como elemento educacional”, uma lacuna que se soma a falta de
investigação acerca da utilização das imagens e sua convergência em aparato tecnológico por
um processo de reflexão.
Há importância de unir ambas as instâncias no processo ensino aprendizagem,
porquanto a temática é tão pouco explorada no campo investigativo e prática educacional,
sendo tanto a imagem como as ferramentas tecnológicas objetos inadvertidamente usados
como enfeite, ilustração, de forma inadequada.
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O surgimento da internet, por exemplo, potencializou as possibilidades de
comunicação para todos e entre todos. Os surdos estão inseridos nesse novo mundo e
experimentam também o avanço tecnológico na informação e na comunicação, bem como
produzem, consomem e compartilham os artefatos tecnológicos.
A imagem inserta em um suporte tecnológico com atribuições interpretativos e
pedagógicos “pode favorecer e criar situações que desenvolvam a aprendizagem”
(CONCEIÇÃO, 2012, p. 104) na educação de surdos, desde que alusiva às habilidades visuais
espaciais dos surdos. Desse advento global, a tecnologia digital enseja a humanidade a
conhecer-se melhor a si própria por processo de interação e compartilhamento em redes
(QUEVEDO, 2013).
O processo reflexivo do uso das imagens e das TIC precisa alinhar-se às
singularidades da LIBRAS e às experiências visuais dos surdos por um caráter cognitivo,
pedagógico, com atribuições de sentidos (SKLIAR, 2001; LEBEDEFF, 2010), para
interpretar os significados dos signos visuais, desenvolver as habilidades ledoras e
interpretativas das imagens como texto, como rica fonte de informações.
A instauração de novas formas de sistematização de forças sociais, educacionais,
políticas, artísticas e culturais para os mais diferentes grupos sociais, é promovido e
impulsionado na cibercultura (LÉVY, 1999). A tecnologia é um espaço que pode propiciar
acesso, consumo, disseminação, produção de materiais digitais como recursos didáticos por
professores surdos na educação de surdos, contribuindo para a ampliação de registros em sua
própria língua.
Isso significa que os objetos imagéticos em suportes digitais em ambientes
educacionais não deveriam ser apenas uma prática instrumental, por uma função acessória e
complementar, mas, sim, objetos de reflexão às suas aplicações e pertinências a cada tema,
aula.
A relevância desse estudo para a área da Educação deve-se à necessidade de que os
materiais integrem as especificidades do idioma visual, o uso de imagens como conteúdo
pedagógico para um processo de ensino aprendizagem mais significativo, haja vista pouca
preocupação com essa demanda e precariedade de materiais educativos para os surdos.
A pesquisa toma como área de investigação as TIC, para compreender que concepções
pedagógicas estão insertas no domínio das tecnologias e da linguagem imagética, na
utilização de seus meios, conceitos e suportes pelos professores surdos para confecção de
materiais didáticos digitais, implicando diretamente na organização das imagens inseridas no
processo ensino aprendizagem, pois “a imagem vista é lida” (LAPOLLI et al., 2013, p.10).
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A educação de surdos com uso de tecnologia digital é uma forma de “criar suportes,
recursos, cenários que inventam outros modos de processo ensino-aprendizagem em prol de
uma didática da invenção surda” (TAVEIRA, 2014, p. 327), mas a tecnologia digital utilizada
posterior a um processo crítico, reflexivo, para dar um caráter educativo ao seu uso em
ambientes de aprendizagem.
As questões da diversidade linguística permeiam as discussões das tecnologias de
informação e comunicação, realçadas na Educação, já que as pessoas surdas são usuárias das
ferramentas tecnológicas atuais, destacando-se aquelas que promovem a enunciação dos
conteúdos, dos discursos, das interações pela LIBRAS, como os aplicativos, e-books, vídeos
em sítios de redes sociais, livros digitais. Assim,
Reduzir a brecha digital pode atenuar algumas desigualdades, sobretudo as
que geram o acesso não equitativo às mensagens e aos bens oferecidos no
ciberespaço. Mas, uma vez que a distribuição menos desigual da riqueza
midiática e digital implicaria, como dissemos, maior grau de multilingüismo
e policentrismo, é previsível que se fortaleçam as diferenças e persistam as
desigualdades a elas associadas. (CANCLINI, 2005, p. 241).

Nos espaços virtuais e pela expansão dos formatos digitais, as pessoas surdas,
ouvintes, com e sem deficiência, apropriam-se da tecnologia digital, da internet, das mídias
digitais, contemplados por essa evolução na forma de relações em redes sociais. A
assimilação desses avanços nos ambientes de aprendizagem, provoca-nos uma reflexão de sua
utilização com uso adequado para seus propósitos educacionais.
Isso porque “o desenvolvimento digital é [...] sistematizante e universalizante não
apenas em si mesmo, mas também, em segundo plano, a serviços de outros fenômenos
tecnossociais” (LÉVY, 1999, p. 115), possibilita outros meios de produção e acesso
educacional para distintos grupos linguísticos.
O desenvolvimento das tecnologias digitais só pode ser significativo e promover as
mudanças na prática pedagógica, se as concepções acerca desse sistema vierem
acompanhadas de transformações na maneira de pensar e agir diante da cultura e linguagem
visual, capazes de contribuir realmente na sua expressão nos ambientes de aprendizagem.
As tecnologias digitais potencializam novas formas de comunicação e ensino dos
conteúdos educacionais, integram-se de maneira colaborativa às línguas de modalidade visual
espacial, pois a imagem em movimento, significante desses idiomas, podem relacionar-se
diretamente nesse recurso com as imagens criadas e inseridas (ROJO, 2012)
Para os surdos isso é grande valia, já que sua língua é ágrafa, não havendo registro
escrito dela, tendo na tecnologia digital uma ferramenta de registro e sistematização de seus
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enunciados, de sua organização de discurso, dos conteúdos elaborados em sua pedagogia
surda.
De igual modo, a utilização das TIC pelos professores surdos não como forma de
entrega desse conteúdo educacional, meramente instrumental em sua didática, porém como
método refletido, analisado, pensado como processo de ensino aprendizagem significativo aos
seus objetivos em aula.
O material didático cunhado nas TIC como objeto de reflexão na educação de surdos
pode diversificar as abordagens no processo ensino aprendizagem, tendo o produto didático
digital como intermediário do processo na prática pedagógica, como mediador para além das
funcionalidades complementares, dimensionando-o às dimensões pedagógicas.
Arruda (2015) explica que a construção de material didático digital em TIC é um
aporte visual na utilização de esquemas e artefatos para fins didáticos.
As novas tecnologias de informação e comunicação assumiram um papel
importante neste processo, auxiliando com apoio visual e estético necessário
não só na constante elaboração de materiais didáticos, mas para o
planejamento das aulas, às formas de avaliação e possibilidades
metodológicas. (ARRUDA, 2015, p. 90)

O conceito de material didático não é definido e fechado, mas podemos compreendêlo como recurso que nos ajuda a ensinar de maneira correspondente às especificidades do
alunado, usados para desenvolver, planejar técnicas, metodologia e realização de dinâmicas
em sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem, com fins proveitosos.
A associação conceitual das imagens mobilizadas em materiais didáticos digitais no
ensino de surdos, elaborados por professores surdos, é a razão que nos conduz a estudar os
eixos que conectam ou não à modalidade espacial (manual) da LIBRAS, à um saber didático
sobre visualidade em suas concepções.
Embora não fale diretamente sobre surdos, Fantin (2012) nos aclara que a fusão da
linguagem visual e das TIC introduz um contínuo processo de construção de conhecimento na
educação. Tais meios podem ser mediadores de textos imagéticos que dialogam com a própria
língua de interação entre professores e alunos surdos, desde que essa competência seja
devidamente observada e apreendida pelo educador em sua constituição (FANTIN, 2012).
Silva (2010) assinala que estudos sobre a união entre imagem e as TIC são rasas,
ambas são comumente partes ilustrativas nos conteúdos ministrados pelos professores, não
havendo agregação de valor semântico, pedagógico, educacional, são tratadas como somenos
importância na elaboração dos materiais didáticos, são coadjuvantes.
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A convergência de o uso de imagem na educação de surdos por professores surdos
com as TIC, apropriando-se às especificidades visuais da LIBRAS e às subjetividades da
experiência visual dos sujeitos surdos na construção de material didático digital sofre com a
falta de pesquisa, como forma de construção de conhecimento dessa afluência presente na
educação contemporânea.
Os desafios de unir as perspectivas de uso, concepções teóricas, pedagógicas,
habilidades e capacidades para convergir a tríade linguagem visual, TIC, particularidades
relacionadas à LIBRAS e aos surdos pelos próprios professores surdos, tem como limites a
precariedade de estudos científicos que os reúna.
Saber o quê e como os docentes surdos entendem e veem a inserção de imagens em
mídias digitais na educação de seus pares linguísticos, quando são eles quem elaboram os
conteúdos, é uma tentativa de ver se as linguagens tecnológicas e imagéticas é um processo
consciente e de caráter cognitivo, pedagógico ou subjacentes às suas impressões culturais,
subjetivas e um uso emocional. Quais as relações de sentidos imperam ai?
Dentre os estudos aqui referenciados, este projeto pretende colaborar para a reflexão
teórica, a pesquisa científica, as ações políticas e prática pedagógicas sobre a surdez, com
aplicação na área da Educação de surdos, no processo de ensino aprendizagem para alunos
surdos elaborados por professores surdos.
Nosso objetivo geral foi o de analisar as concepções pedagógicas dos professores
surdos na produção de materiais didáticos digitais com uso de imagens. Como
desdobramento, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:
 Levantar as percepções dos professores surdos sobre o uso de imagens em
materiais didáticos digitais industrializados direcionados ao público surdo.
 Identificar as marcas da cultura surda presentes nas produções de materiais
didáticos digitais feitos por professores surdos.
 Investigar o uso de imagens na produção de conteúdos pedagógicos em
formatos digitais por professores surdos.
A partir destes objetivos, elaboramos as seguintes questões de estudo:
 Qual a visão dos professores surdos sobre o uso de imagens em materiais
didáticos digitais produzidos para o público surdo?
 Que concepções pedagógicas os professores surdos têm de adequação das
imagens em mídias digitais?
 Quais as características da cultura surda presentes na produção de materiais
didáticos digitais elaborados por professores surdos?
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No decurso da pesquisa, a discussão das temáticas centrais foram, por extensão,
abrindo interessantes concepções não imaginadas para este estudo, fazendo-se igualmente
relevantes na pesquisa. Apresentamos, sucintamente, os capítulos que compõem a presente
dissertação.
Após a Introdução, primeiro capítulo de nossa dissertação, apresentamos, no Capítulo
2, a fundamentação teórica que embasa nosso trabalho. No Capítulo 3 detalhamos o percurso
metodológico de nossa pesquisa. No Capítulo 4, com base em nosso referencial teórico,
analisamos os dados gerados pelas entrevistas e observações. Finalmente, no Capítulo 5,
expomos nossas considerações finais.
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2. SOBRE A SURDEZ E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO.
O presente capítulo apresenta uma breve revisão da literatura, a partir de pesquisas na
área da surdez e das Tecnologias da Informação e Comunicação, que foram importantes para
o desenvolvimento dos eixos temáticos de nosso estudo e a fundamentação teórica necessária
para a compreensão de nosso estudo e da análise de seus resultados.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA.
Taveira (2014, p. 32) realiza sua pesquisa, em um locus de contestação entre práticas
pedagógicas e políticas públicas (linguísticas e educacionais), “um macrocontexto de disputas
de mercado e de jogos de preservação de papéis entre surdos e ouvintes”, o modo de aplicação
de que maneira “deve ser” a educação de surdos entre os saberes dos dois grupos de docentes.
A investigação atravessa a luta pelo reconhecimento, construção e afirmação de uma
didática inventada pelos surdos, em contraponto à visão inventada dos ouvintes sobre a
surdez, passando por aspectos da interculturalidade nos cenários e documentações legais da
atuação dos atores investigados.
Para a autora, os atores surdos “reproduzem parcialmente os sentidos e os lugares que
já estão postos pelas políticas públicas, pelos ditames mercadológicos e por suas próprias
narrativas, marcando o microcosmo das aulas com o equilíbrio e desequilíbrio de forças em
atuação” (TAVEIRA, 2014, p. 33), oscilando entre saber-poder acadêmico dos surdos e o que
já foi inventado como educação para eles pelos ouvintes.
Taveira (2014) também aponta como importantes, na formação dos professores surdos,
a presença do uso das tecnologias e o alfabetismo visual, mas não discute a produção de
materiais didáticos digitais. Seu enfoque são as práticas pedagógicas visuais usadas por
professores surdos com uso de imagens, fotos em ferramentas tecnológicas, como máquinas
fotográficas e apresentações Power Point, por exemplo.
Rosa (2011), com base nos Estudos Culturais e nos Estudos Surdos, discute a criação
de diversos livros digitais dirigidos ao público surdo e afirma que tais artefatos tecnológicos
favoreceram a compreensão dos conteúdos narrados. O foco de seu estudo é a aproximação,
feitas pelos professores, dos acontecimentos vivenciados pelas personagens das histórias
narradas nos livros digitais, aos eventos familiares, comunicacionais, educacionais,
identitários, vividos pelos surdos, chamados de marcas surdas, que o Rosa (2011, p.65) define
como “cicatrizes” que “constituem as subjetividades nos indivíduos.”
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Rosa (2011, p. 102) constatou que os professores surdos se apresentam “muito
interessados e preocupados com a literatura surda, suas publicações, seus níveis em Libras
(sic), sua técnica”, e que os livros digitais possibilitam um mergulho na comunicação visual,
elaborados por uma linguagem imagética.
Silveira (2008) analisa representações que professores surdos de Língua de Sinais têm
em relação aos objetivos, a importância e as dificuldades do próprio ensino de LIBRAS. O
enfoque de sua pesquisa foi “analisar representações que professores surdos de Língua de
Sinais têm em relação aos objetivos, à importância e às dificuldades do próprio ensino de
LIBRAS” (SILVEIRA, 2008, p.1). Conforme a própria autora declara, “discutir alguns pontos
que acho importantes para o currículo, pois existe pouca pesquisa sobre o assunto [...] as
representações de currículo de LS pelos próprios professores” (SILVEIRA 2008, p. 5). A
sigla LS usada pela pesquisadora refere-se à língua de sinais e os professores citados são os
surdos, docentes da disciplina LIBRAS, exclusivamente.
Assim, do mesmo modo que Taveira (2014) e Rosa (2011), também Silveira (2008)
discute o reconhecimento das marcas surdas como luta social nas relações de poder,
constituição subjetiva dos surdos como sujeitos de uma identidade cultural, cuja conquista
denomina como empoderamento dos indivíduos surdos.
Silveira (2008) debate o uso de imagens em sala de aula, da tecnologia para produção
de livros digitais, o currículo usado por esses docentes, só que o currículo escolar citado pela
autora refere-se à ementa da disciplina LIBRAS e como está associada às demandas culturais
das pessoas surdas.
Arruda (2015) analisa uma proposta de material didático bilíngue de Geografia para
alunos surdos, as relações da imagem e da visualidade no processo educacional de alunos
surdos, utilizando as TIC como suporte.
Sua pesquisa transita nas práticas dos professores de Geografia e de sua própria
atuação como docente dessa disciplina no INES, mas a pretensão de sua análise está em criar
“uma proposta de construção de um material didático bilíngue de Geografia, específico para o
estudante surdo da Educação Básica” (ARRUDA, 2015, p. 15), já que seus conteúdos são,
segundo o autor, “inacessíveis a esses estudantes em sua formação escolar” (ARRUDA, 2015,
p. 15).
Ele considerou o uso da tecnologia como um recurso para conectar as imagens e
desenhos na estrutura de significados trabalhados em sala de aula, sem uma reflexão mais
crítica e pedagógica, apenas “para fugir um pouco desta dura rotina, experimentei algumas
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atividades em grupo nada inovadoras [...] a utilização de alguns filmes, documentários e
pequenos vídeos gravados do youtube.” (ARRUDA, 2015, p 55), declara o autor.
Arruda (2015) enfatiza bastante o uso de imagens em material didático e a visualidade
como estrutura de leitura para os surdos. Não discute a produção desses materiais em mídia
digital, tampouco examina as concepções teóricas e reflexões práticas dos docentes surdos;
sua investigação volta-se para os materiais usados por professores ouvintes no ensino de
Geografia para discentes surdos.
Santos (2012) analisa os materiais didáticos escolhidos e elaborados por professores
ouvintes da disciplina língua portuguesa, que dão aula de português para surdos, embasa seu
estudo nas pesquisas feitas sobre o paradigma educacional bilingüismo para surdos. Sua
pesquisa visa “contribuir com a discussão sobre o ensino de LP para surdos e trilhar novos
caminhos na busca por melhorias nas condições de ensino dos surdos” (SANTOS, 2012, p. 1),
destacando que produções de materiais didáticos para esse alunado são ainda incipientes.
Santos (2012, p. 4), ressalta que “não há um volume representativo de materiais para o
ensino das disciplinas da escola, que contemplem a educação bilíngue dos surdos”. Os
professores ouvintes que atuam na educação de surdos sofrem com a lacuna de materiais
especializados, pois o acervo é muito limitado.
Santos (2012) não trata da tecnologia, os suportes usados nos materiais encontrados, o
tipo de linguagem que prevalece, ou ainda se os materiais atendem as especificidades visuais
dos surdos e de sua língua. Seu objeto de pesquisa são os professores ouvintes que lecionam
para alunos surdos e os materiais didáticos impressos utilizados em suas práticas de ensino.
Klein et. al. (2012) problematizam as relações de poder, de significados culturais e de
identidades dos surdos encontrados nas produções atuais. A investigação dá “ênfase no
registro das produções culturais de comunidades surdas, essa pesquisa prioriza os registros
visuais, como as filmagens de histórias contadas em Libras, a escrita da língua de sinais,
traduções da Libras para a escrita da língua portuguesa” (Klein et al., 2012, p. 5), com
enfoque na elaboração de materiais digitais que narram a literatura surda e evidenciem as
marcas de sua cultura.
As autoras buscam saber o que apresentam nos materiais e quais identidades surdas
são produzidas nos artefatos digitais elaborados, bem como os movimentos políticos presentes
nas narrativas. O objeto da pesquisa são as produções literárias como meio de consumo e
promoção da cultura surda. Apesar de falar do visual como marcador da formação subjetiva
dos surdos, não discutem as relações imagéticas entre as propriedades visuais da LIBRAS e o
uso de imagens.
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Rosa e Luchi (2010) abordam a importância da imagem na aprendizagem dos alunos
surdos. Eles destacam que, no processo de ensino-aprendizagem, precisa existir uma
preocupação com a “visualidade da língua de sinais e do cotidiano vivido pelo surdo, tem-se a
possibilidade do uso das imagens” (ROSA; LUCHI, 2010, p. 5). Para eles, as estruturas
visuais contidas nas imagens devem complementar as informações passadas pela língua de
sinais, um complexo de visualidade que precisa ser muito bem constituído. Consideram que,
para isso, o professor surdo seria o mais bem preparado para ensinar os alunos surdos com
uso de imagens.
Rosa e Luchi (2010) citam que as imagens podem ser inseridas em diferentes materiais
multimídias e como devem ser trabalhadas em sala de aula, mas sem examinarem quais
concepções e práticas pedagógicas embasam a afirmação de que os professores surdos seriam
mais bem preparados para lecionar aos alunos surdos.
Conceição (2012), conforme os resultados de sua pesquisa, de natureza empírica,
sobre construção de expressões algébricas pelos alunos surdos, questionam a inserção da
imagem apenas como elemento complementar, alegórico, sem uma reflexão pedagógica. Ele
estuda a contribuição das imagens na aprendizagem de matemática como objetos de
significações.
Sales (2013), em um trabalho de pesquisa intervenção, investigou como os alunos
surdos se desenvolvem baseados em atividades que privilegiam os aspectos visuais. Sua
pesquisa relaciona a construção de conhecimentos matemáticos pelos discentes surdos, a
partir de apreensão dos conceitos por meio de suas visualizações.
O autor afirma que a linguagem imagética não pode ser utilizada tão-somente “como
uma forma de representar objetos matemáticos, mas deve ser vista também como habilidade
essencial para formação do pensamento” (SALES, p. 160), ou seja, para uma função
cognitiva, acima da atribuição acessória que recebe normalmente.
Em um relato de oficina de letramento visual com professores surdos, Lebedeff (2010,
p. 176) investiga a concepção e o uso de estratégias de letramento visual na educação de
alunos surdos por docentes surdos, no qual “havia o discurso presente de que a educação dos
surdos deva ser visual, utilizando a experiência visual”.
A proposição de se analisar o que dizem os professores surdos (objeto de nossa
pesquisa) acerca das produções de aparatos didáticos digitais com a inserção de imagens, com
análise de conteúdo em suas declarações no exercício do fazer pedagógico, se dará doravante
as convergências, as divergências e ausências de parâmetros observáveis na literatura atual e
nos materiais didáticos utilizados na Educação de surdos.
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Tivemos dificuldades em encontrar pesquisas que investiguem, em conjunto, os eixos
tecnologia, linguagem visual, concepções pedagógicas, produção de materiais didáticos
digitais, professores surdos, na elaboração de conteúdos educacionais com uso de imagens
nos suportes digitais.
Poucas investigações sobre materiais didáticos para surdos foram encontradas, menos
ainda estudos quando esses materiais são registrados em aparatos tecnológicos. A linguagem
visual ou o uso de imagens na educação de surdos possui um número mais expressivo de
estudos acadêmicos, mas distribuídos em diferentes proposições, quando correlacionados à
tecnologia, esta lhe serve como recurso para sua aplicação e apresentação.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.
Pelo caminho da Educação e formação, docentes surdos enfrentam o desafio de
contribuir com modelos e perspectivas educacionais que dêem respostas aos seus
questionamentos sobre a afirmativa “A Educação que nós surdos queremos 17”, para dizer se
sabem realmente e como sabem.
Os professores surdos possuem uma ideia básica sobre o uso de imagens em suas
aulas, a partir de sua experiência visual e da modalidade viso-espacial da língua de sinais18,
mas isso não implica que eles possuam, por excelência, saberes didático-pedagógicos para o
uso de imagens na elaboração de materiais educacionais em dispositivos digitais.
Nos seus discursos, eles sugerem compreender a si próprios como possuidores de
habilidades visuais. A experiência visual é um dos elementos simbólicos das „marcas surdas‟,
podendo ser entendido como fato natural para os ouvintes, mas como unidade de contestação
e concepção cultural para a comunidade surda. Neste espaço, considera-se relevante abordar
alguns aspectos que contribuem para, nos termos de Martín-Barbero (1997), contextualizar e
historicizar debates e conflitos que atravessam seus discursos buscando “mais que perseguir a
coerência de cada concepção, questionará o movimento que a constitui em posição”.
(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 21).

17
18

www.eusurdo.ufba.br/arquivos/educacao_surdos_querem.doc.

A modalidade visual gestual é o canal de produção e recepção das informações linguísticas das línguas de
sinais por meio das mãos e da visão, respectivamente (LEBEDEFF; SANTOS, 2014).
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O cuidado no uso de imagens exige rigor didático e estético19, que nem sempre está
presente nos materiais desenvolvidos por sujeitos surdos, visto que vieram de uma Formação
educacional que não privilegiava a linguagem visual. (SKLIAR, 2000; TAVEIRA, 2014)
A tensão é se os docentes surdos poderão responder às ponderações feitas – pelos
alunos surdos e por eles próprios quando alunos – aos professores ouvintes, ou se suas
próprias concepções e produções pedagógicas incorrem inadequadamente na apropriação das
TIC e no uso de imagens visuais.

2.2.1 Pedagogia surda: um paradigma visual na Educação.
A Pedagogia Surda é um modelo de educação cuja proposição é usar a LIBRAS como
língua de instrução, sem a interferência da língua oral. Além disso, os professores devem ser
surdos, a fim de que sejam modelos socioculturais e linguísticos para as crianças surdas.
A Pedagogia Surda éum campo de aplicação onde podemos encontrar produções
teórico-metodológicas relacionadas à educação de surdos, tendo como um de seus princípios o
professor surdo como modelo e identificador da constituição do Ser Surdo, diferenciando do
paradigma do bilingüismo, em que importa o domínio eficaz e fluido dos dois idiomas oficiais
no Brasil (português e LIBRAS). Como afirma Campello (2007, p.114), sobre a Pedagogia
Surda
É um novo campo de estudos e a demanda da sociedade, por sua vez,
pressiona a educação formal a modificar ou criar novos conceitos ou
denominações para a pedagogia visual, a fim de reorientar os processos de
ensinar e aprender. Isto ajudará a propor uma educação que não só beneficie
o indivíduo surdo, mas que garanta a participação de todos: professores,
docentes, pesquisadores, alunos, ou seja, a escola em sua totalidade.

Campello (2007) e Schmitt (2008), entre outros autores, também designam a
Pedagogia Surda como uma Pedagogia Visual, devido aos fundamentos das experiências
visuais, modalidade visual motora da língua e produções de visualidade da cultura surda. Ou
seja, são nomenclaturas que se confundem pelas perspectivas de haver “proposta de política
de pedagogia visual” (SCHMITT, 2008, p. 106) ou pedagogia surda como parâmetro
curricular (SCHMITT, 2008)
Na Pedagogia Surda, o professor surdo tem centralidade como modelo e na
identificação do aluno, pois revela o mapeamento das marcas surdas em suas atividades
19

Um rigor didático e estético no sentido de dimensionar a imagem para além de mera codificação e
decodificação, acima do aspecto de adereço visual, mas, sim, a de conferir ao signo visual a compreensão de
significados socialmente construídos, um corpus de informações aprofundadas, como estudo de adequabilidade
imagética, inerente ao conteúdo pedagógico, ou sendo a própria imagem o conteúdo a ensinar. (TAVEIRA,
2014).
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pedagógicas. Pela convivência, vão sendo adquiridas as fronteiras da surdez, por assim dizer,
“um conteúdo pedagógico de civismo à consciência e instrumentação para a luta pelo respeito
à diferença no processo de transformação daquilo que está generalizado acerca da surdez”
(CAMPELLO, 2007, 135).
Para Reis (2007), o Ser Surdo é a subjetividade assumida como identidade
sociopolítica, cultural, justamente onde se vê o professor surdo, no corpus teóricometodológico da pedagogia visual, ocupando o espaço como o modelo e a identificação, entre
professor/aluno surdos.
Embora não se refira aos surdos, Hall (2000) nos traz superstrato de jogo de poder e
ponto de entrada/encontro nos relacionamentos entre pares sociais (professor/aluno), em uma
modelação, em que
A identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma
sobre determinação, e não uma subsunção. Há sempre “demasiado” ou
“muito pouco” uma sobre determinação ou uma falta, mas nunca um ajuste
completo, uma totalidade. Como todas as práticas de significação, ela está
sujeita ao “jogo” da différance. Ela obedece à lógica do mais-que-um. E uma
vez que, como num processo, a identificação opera por meio da différance,
ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a marcação de fronteiras
simbólicas, a produção de “efeitos de fronteiras”. (Hall, 2000, p. 106).

A existência da Pedagogia Surda pode contribuir para as atividades pedagógicas dos
professores surdos, porque, teoricamente, pensa-se em uma corrente educativa que consiste
em um acervo de métodos, didática, para assegurar adaptações dos conteúdos a um grupo de
alunos, com características próprias.
A Pedagogia Surda apresenta uma abordagem educacional peculiar, na qual incluemse a afirmação dos sujeitos surdos, as histórias e as narrativas da comunidade surda, a
LIBRAS como língua de interação, a cultura e a identidade surda como componentes
curriculares. Assim,
A pedagogia dos surdos deve ser diferente da do ouvinte, e precisa estar
adequada aos parâmetros curriculares. Estes devem conter aspectos sobre a
cultura, a história surda, a escrita da Língua de Sinais, lingüística, artes
surdas e organizações surdas. (SCHMITT, 2008, p. 106)

A Pedagogia Surda tende a ser uma articulação intelectual-acadêmica, reivindicada
pelo viés das relações de empoderamento da ciência ou conhecimento científicos e suas
dimensões técnico-metodológicas pelos pensadores, intelectuais, estudiosos, militantes das
causas surdas, apropriando-se de bases diretivas, buscando estabelecer um modelo
educacional próprio.
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2.2.2 Estudos Culturais: Surdos.
Nossa pesquisa também se fundamenta nos Estudos Surdos, cuja concepção compreende
diversas características e diferentes temas alusivos aos surdos, à comunidade surda e à LIBRAS.
Os Estudos Surdos em Educação podem ser definidos como um território de
investigação educativa e de proposições políticas que, por meio de um
conjunto de concepções lingüísticas culturais comunitárias e de identidades
definem uma particular aproximação ao conhecimento e os discursos sobre a
surdez e os surdos nesses estudos. (SKLIAR, 2000, p. 11)

Os pressupostos teóricos dos Estudos Surdos são derivados do paradigma dos Estudos
Culturais, são conjuntos de características de um determinado grupo social, num esforço de
alinhamento e sedimentações interpessoais construídos socialmente.
Para Klein et al. (2012, p. 5), os “Estudos Culturais concebem a cultura como campo
de luta em torno de significação social”. As autoras afirmam que a cultura perpassa as
questões geográficas; a cultura surda é um lugar contestado de significação e o que envolve
esse confronto é a definição da identidade cultural e social dos diferentes grupos,
considerados como minorias.
Nos Estudos Culturais, pode-se entender a respeito da identificação como
sendo aquilo que pode vir a modificar o modo de explicar questões ligadas à
cultura, identidade, diferença, língua de sinais e sobre o jeito do professor
surdo no momento em que se dão os processos identificatórios. (REIS,
2007, p. 89).

Tais proposições consistem na educação como primeiro campo de contestação, de
confrontação de suas aspirações, de ter seus próprios sujeitos (da comunidade) quem elabora
os caminhos pedagógicos, e quem realiza no interior da escola e dentro de sala de aula, as
competências e habilidades diversas.
Tendo como pano de fundo, questões que vão além dos paradigmas educacionais, pois
estão implícitos os movimentos políticos, políticas linguísticas, políticas culturais, políticas de
inclusão e as políticas de acessibilidade, porquanto,
os Estudos Surdos se constituem enquanto um programa de pesquisa em
educação, onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a
história, a arte, as comunidades e as culturas surdas, são focalizados e
entendidos a partir da diferença, a partir do seu reconhecimento político.
(SKLIAR, 1999, p.5)

Nessa perspectiva teórica – a dos Estudos Culturais Surdos– os surdos são
compreendidos como minoria linguística em seus discursos e práticas sociais e educacionais.
Essa minoria é construída pelos próprios componentes surdos e por não-surdos, usuários da
LIBRAS, nunca sendo única, fixa, estável.
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As pesquisas dos Estudos Surdos em nível de mestrado e doutorado
existentes na universidade, os pesquisadores de pós-graduação investigam o
caminho de política e luta pelo direito à pesquisa dos problemas sobre a
educação de surdo, política, cultura, identidade, o que promove o
desenvolvimento da cidadania do surdo, da Língua de Sinais e o atendimento
das exigências do surdo. Isso mostra que precisamos de uma proposta
melhor no espaço da instituição pública e na sociedade em geral.
(SCHMITT, 2008, p. 104)

Vale relembrar que artes visuais, as tecnologias visuais, as imagens visuais, os
esquemas visuais de organização dos pensamentos são insumos sociais da culturalidade surda.
O empoderamento de direitos, espaços, formações, decisões, passa de um projeto de
comunidade minoritária para a legitimação e aplicação que afetam sua vida. A informação
subsidia outros aportes teóricos conceituais a que veremos a seguir.

2.2.3 Estudos da imagem: o que é imagem?
No campo da imagem muitos são os autores (DONDIS, 2003; LEBEDEFF, 2010;
SANTAELLA, 2012) que afirmam que a imagem pode ser lida, pois se designa como signo
visual, possuindo uma forma (plano de expressão) e significados (plano de conteúdo).
Nossa atenção volta-se à imagem, como expressão visual da comunicação humana,
buscando melhor compreendê-la. O que uma imagem pode representar? Por que ler as
imagens?
Santaellla (2012) afirma que há variabilidade de questões envolvendo as imagens, as
funções que elas desempenham na sociedade, que vão do antropológico ao educacional. No
que tange ao uso, a maneira como lidamos com as imagens no sistema educacional, como elas
são tratadas na atividade pedagógica, articulada a um potencial, cognitivo, é que queremos
aferir na escola de surdos, onde a visualidade é marca cultural e propriedade modal da língua.
A autora apresenta concepções do que é imagem e suas dimensões, com valor e
significado

próprios

e

atribuições

socioafetivos,

sociopolíticos,

socioculturais,

socioeducacionais de extrema relevância.
A imagem é uma unidade de natureza diferente da expressão verbal, mas assim como
a palavra, o signo imagético possui uma polissemia de significados. Para Santaella (2012, p.
15) a imagem tem dupla amplitude, ela reproduz características reconhecíveis de algo visível
“graças às relações de semelhanças que mantêm com o que representam”.
Dondis (2003, p. 1) esclarece ser a expressão visual “muitas coisas, em muitas
circunstâncias e para muitas pessoas.” Todavia, Dondis (2003) nos adverte sobre a utilização
e observação das imagens nas designações, implicações, compreensões psicológicas,
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fisiológicas e cognitivas das expressões visuais. Apesar de ser uma produção da inteligência
humana, ficamos no uso rudimentar das imagens.
Essa tensão nos convida a pensar a flexibilização do uso da imagem feita por
professores surdos como uma moldura ao conteúdo do currículo escolar ou para densidades
mais inteligíveis da imagem, na construção do conhecimento, incluindo aí, panoramas
históricos, cenários de épocas, competências e habilidades de leitura e escritura das imagens.
Temos preocupação ao tratamento dado às imagens nos conteúdos educacionais,
reafirmando as mesmas inquietações que as duas autoras nos revelam. Santaella (2012, p. 14)
declara “nada poderia ser mais plausível, e mesmo necessário, que a imagem adquirir na
escola a importância cognitiva que merece nos processos de ensino e aprendizagem”
De igual modo, Dondis (2003, p. 17) mostra a pouca relevância dada à imagem na
escolarização, “na verdade, essa é uma esfera (visual) em que o sistema educacional se move
com lentidão monolítica, persistindo ainda uma ênfase do modo verbal, que exclui o restante
da sensibilidade humana”.
Detectar essas nuances servem-nos para, necessariamente, investigarmos se as
matrizes verbais, imagéticas e visuais – e ainda sonoras – (SANTAELLA, 2013) são traços
constitutivos nos dispositivos digitais e pedagógicos para o ofício da aprendizagem, da
inteligência visual dos alunos, ou meramente são comunicação visual postos “ao sabor da
intuição e do acaso” (DONDIS, 2003, p. 17).
Na rede de interpretação objetiva e subjetiva da imagem, para o crescimento da
inteligência visual, é questionável a existência de um espaço de reflexão, da existência de
normas, metodologia e didática.
O exame dos sistemas de educação revela que o desenvolvimento de
métodos construtivos de aprendizagem visual são ignorados, a não ser em
caso de alunos especialmente interessados. Os juízos relativos ao que é
factível, adequado e eficaz na comunicação visual foram deixados ao sabor
das fantasias e de amorfas definições de gostos. (DONDIS, 2003, p. 17).

Ler, selecionar, interpretar imagem, ensinar e aprender com e por imagem requerem
“lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual, com as especificidades
que lhe são próprias. Significa fazer do olhar uma espécie de máquina de sentir e conhecer”
(SANTAELLA, 2012, p. 80)
O signo visual e o estatuto da visualidade são mundos que estão à frente dos nossos
olhos objetivamente, mas que exigem construções, empreendimentos, organização cognitivas
na esquematização de pensamentos em imagens visuais, regulados por princípios de aquisição
e treinamento contínuo de pertinência de seu uso.
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2.2.4 Semiótica imagética.
Outro campo que nos interessa, como fundamento de nossa pesquisa, é a Semiótica
Imagética, defendida por Rosa e Luchi (2010, p.1) como “uma metodologia na qual a
estrutura visual é utilizada por todo e qualquer aluno vidente”. Para Campello (2007, p. 106),
a Semiótica Imagética “é um estudo novo, um novo campo visual onde se insere a cultura
surda, a imagem visual dos surdos, os olhares surdos, os recursos visuais e didáticos
também”.
A semiologia imagética20 é um tronco da semiótica geral, uma ciência dos sistemas de
significação, a ciência dos signos (SANTAELLA, 2007). A estrutura de visualidade da língua
de sinais permite enxergar a transposição de conceitos, textos, imagem, som para esse sistema
a partir de diferentes signos, isso porque a imagem, a palavra, os sinais são signos carregados
de informações textuais, significados e conceitos.
A semiologia colocou à mostra que as formas de codificação e de
comunicação humanas não se restringem apenas à linguagem verbal, oral ou
escrita, mas abrangem todos os tipos de sinais e signos que operam no seio
da vida social, tornando possíveis a comunicação e a cultura.
(SANTAELLA, 2013, p. 97)

Santaella (2013, p.97) explica que “o signo é uma entidade reconhecível, suscetível de
receber significado por convenção, mas que deve também ser examinada por ela mesma”. A
convenção social dos sistemas de interação e comunicação apresenta propriedades plásticas,
flexíveis, por isso as articulações sintáticas (das relações) e os significados dos signos
(linguísticos, visuais, imagéticos) modificam-se conforme a posição articulada entre os
elementos presentes na construção. Nessa construção de sentido,
A semiótica estuda a significação, que é definida no conceito do texto. O
texto, por sua vez, pode ser definido como uma relação entre um plano de
expressão e um plano de conteúdo. O plano de conteúdo refere-se ao
significado do texto, ou seja, como se costuma dizer em semiótica, ao que o
texto diz e como ele faz para dizer o que diz. O plano da expressão refere-se
à manifestação desse conteúdo em um sistema de significação verbal, nãoverbal ou sincrético. (PIETROFORTE, 2010, p. 11)
20

“A Semiologia (ou Semiótica) difere da Linguística por sua maior abrangência: enquanto a Linguística é o
estudo científico da linguagem humana, a Semiologia preocupa-se não apenas com a linguagem humana e
verbal, mas também com a linguagem dos animais e de todo e qualquer sistema de comunicação, seja ele natural
ou convencional. Desse modo, a Linguística insere-se como parte da Semiologia. Semiologia e Semiótica são
termos permutáveis. A primeira surgiu na Europa, com Saussure, e a segunda, nos Estados Unidos, com o
filósofo Charles Sanders Peirce” (CARVALHO, 2003, p. 29). A Semiologia/Semiótica é uma ciência que estuda
todos os sistemas de signos na vida social. Os termos comumente são utilizados como sinônimos, ressaltando
que para alguns especialistas existem algumas distinções entre ambos.
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A representação mental do signo vem de duas essências, a união da imagem
acústica/visual/imagética e da imagem conceitual, a ausência de um desses dois elementos
dissocia o signo; os domínios de expressão e conceptual são vínculos mentais a respeito da
enunciação, da narratividade, da composição (CARVALHO, 2003; PIETROFORTE, 2010).
O sentido é definido pela semiótica como uma rede de relações, o que quer
dizer que os elementos dos conteúdos só adquirem sentido por meio das
relações estabelecidas entre eles. Se o sentido é estabelecido em uma rede de
relações, no nível fundamental busca-se determinar não uma relação
fundamental, mas uma rede fundamental de relações. (PIETROFORTE,
2010, p. 12)

Os padrões visuais da língua brasileira de sinais, ao contrário do que muitos pensam,
expressam relações entre o significante e significado. Os dois elementos, que são psíquicos,
estão unidos no cérebro, por um vínculo de associação (CARVALHO, 2003). Os sinais e as
letras também são imagem. São signos linguísticos visuais; linguísticos porque são léxicos, os
sentidos podem ser alterados conforme a relação e função articuladas nos enunciados
produzidos; são signos visuais porque os sinais são entidades percebidas pela visão e
produzidas manualmente.
O sentido do signo não se pode reduzir à imagem acústica ou uma impressão psíquica
do som, apenas. Uma redução desse tipo interferia na não aceitabilidade de seus signos
próprios, contendo suas “raízes lógicas e cognitivas específicas que determinam a constituição
do verbal, do visual, do sonoro” (SANTAELLA, 2013, p. 28).
As dinâmicas da palavra, do sinal, da imagem evidenciam lógicas sintáticas,
semânticas, morfológicas no plano físico e no plano psíquico das representações semióticas
dos sistemas de comunicação, obedecendo às regularidades de codificação. Mas isso não
impõe aos sistemas isolamento, as matrizes das linguagens podem se misturar elevando a
competência, capacidades comunicativas dos sujeitos.
As múltiplas linguagens de representação de sentidos e significados são convenções,
pactos sociais de signos reconhecidos por pessoas partícipes do mesmo espaço/tempo de sua
origem, enraizamento, mudanças, evolução. O signo por si só é nada, se ele não vier a
representar, a simbolizar, a significar e ressignificar coisas, objetos, eventos, pessoas.
Para conceber e interpretar um signo, independente de sua natureza, é necessário estar
dentro da instituição social que o acresce como unidade semiótica. O sinal TER-NÃO na
LIBRAS apesar de ser um único elemento, produz duas informações linguísticas, em que a
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ação verbal e a negação dessa ação estão contidas no mesmo sinal, em uma logicidade comum
para os surdos brasileiros.
As matrizes das linguagens precisam ser ensinadas, aprendidas, codificadas e
decodificadas por processo de exercício contínuo nas relações sociais, e principalmente
educacionais, entre indivíduos. A linguagem visual, em especial, como atividade humana,
merece mais ensaios pedagógicos do que se possa pensar. A visualidade não é um
procedimento de ver algo, coisas, pessoas, mas, baseado em um mundo de significações
contextuais, situacionais, potencializa o desenvolvimento da inteligência visual.
Lebedeff (2010) e Sales (2013) alertam que a leitura de imagens para compreensão
conceitual não é algo natural. É preciso educar o olhar, na linguagem visual, em ambiente de
aprendizagem, para o desenvolvimento de habilidades visuais, havendo subsídios para
ampliar os “olhares”.

2.2.5 Alfabetismo visual.
O alfabetismo visual é o desenvolvimento de habilidades na leitura de imagens com
rigor didático e estético para dimensionar a imagem para além de mera codificação e
decodificação, conferindo a compreensão de significados socialmente construídos, um corpus
de informações aprofundadas como estudo de adequabilidade imagética. (TAVEIRA, 2014).
Dos estudiosos que abordam a questão do alfabetismo visual, indispensável na
escolarização e formação de alunos e de docentes, esse último tanto em sua formação inicial
quanto na continuada. A seguir, apresentamos um quadro baseado em Santaella (2012) e
Dondis (2003), visando a compreensão do significado e da aplicação da alfabetização visual.

Quadro 1– Alfabetismo Visual
Santaella (2012)

Dondis (2003)

“Apreender a ler imagens,
desenvolvendo a capacidade de
observação de seus aspectos e
traços constitutivos”. (2012, p. 13)
“Detectar o que se produz no
interior da própria imagem”.
(2012, p. 13)

“Significa que um grupo compartilha
o significado atribuído a um corpo
comum de informações”. (2003, p. 3)

“Significa
adquirir
os
conhecimentos correspondentes e
desenvolver
a
sensibilidade
necessária para saber como as
imagens se apresentam”. (2012, p.
13)

“Construir de um sistema básico para
a aprendizagem, a identificação, a
criação e a compreensão de
mensagens
visuais
que
sejam
acessíveis a todas as pessoas”. (2003,
p. 3)

“Tem sido e sempre será uma
extensão da capacidade exclusiva que
o homem tem de criar mensagens”.
(2003, p. 86).
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“Como as imagens significam,
como elas pensam, quais são seus
modos específicos de representar a
realidade‟. (2012, p. 13)

“Implica a compreensão, e meios de
ver e compartilhar o significado a um
certo nível de universalidade”. (2003,
p. 227)

“Desenvolver sistematicamente as
habilidades envolvidas na leitura
de imagens, de modo a levar ao
compartilhamento de significados
atribuídos a um corpo comum de
informações”. (2012, p. 14)

“É inevitável, que a preocupação
última do alfabetismo visual seja a
forma inteira, o efeito cumulativo da
combinação
de
elementos
selecionados, a manipulação das
unidades básicas através das técnicas e
sua relação formal e compositiva com
o significado pretendido”. (2003, p. 4)

Em Santaella (2012) e Dondis (2003) são imperativas as ações de aprender,
desenvolver, construir habilidades, competências, capacidades para ler, para detectar o que é a
imagem, o que ela quer significar e que mensagens visuais traz. Sempre alinhavadas numa
formulação social de normas, regras e outros atributos que a faça ser signo semiótico para o
leitor.
Assim, a utilização pedagógica da imagem compreende: o signo visual como mediador
e objeto de significação, para a apreensão de conteúdos educacionais predeterminados pelos
docentes aos alunos.
Na educação de surdos são necessárias estratégias que exercitem os surdos a um
processo mental, de pensamento, de ação, de interpretação do mundo, de representação, de
reflexão por um processo de elaboração por imagens (PINTO et al., 2012), uma demanda que
atravessa, além de recursos, a falta de uma metodologia visual.
Para Schön, o que pode dificultar a organização de um currículo e uma metodologia, voltados
para a aprendizagem e ensino, repensados enquanto se realiza na ação, é que
Na formação de professores, as duas grandes dificuldades para a introdução
de um21praticum reflexivo são, por um lado, a epistemologia dominante na
Universidade e, por outro, o seu currículo Profissional normativo [...] Os
alunos-mestres têm geralmente consciência deste defasamento, mas os
programas de formação ajudam-nos muito pouco a lidar com estas
discrepâncias. (SCHÖN, 1992, p. 91)

Acreditamos que a fusão da linguagem visual e das TIC pode contribuir para um
contínuo processo de construção de conhecimento na educação de surdos, desde que essa
competência seja devidamente observada e apreendida pelo educador em sua constituição. A

21

Segundo o mesmo autor, as características de um praticum “implicam um tipo de aprender fazendo, em que os
alunos começam a praticar, juntamente com os que estão em idêntica situação, mesmo antes de compreenderem
racionalmente o que estão a fazer.” (SCHON, 1998, p. 89)
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relação da imagem com as tecnologias digitais ativa a inteligência visual. 22 As ferramentas
digitais atuam na mediação didática da imagem como conteúdo pedagógico (DONDIS, 2003).

2.2.6 Letramento visual.
A visualidade, a linguagem visual (imagens) é um constructo intelectual de
refinamento diário da leitura do signo visual/imagético/sinal/palavra em escala de
representação visual, imagética, elaboradas as complexidades mentalmente, por serem a
representação referencial às traduções cognitivas que damos a ele. O “letramento visual é
compreendido como a área de estudo que lida com o que pode ser visto e como se pode
interpretar o que é visto” (LEBEDEFF, 2010, 179).
O letramento visual busca explorar a imagem como “parte integrante do processo de
significação” (REILY, in SILVA; KAUCHAKJE; GESUELI, 2003, p. 166), isso porque na
aprendizagem visual do aluno surdo, precisa-se entender a imagem como conteúdo conceitual.
No letramento visual, a imagem é concebida, lida e interpretada como estrutura de um
texto. Ou seja, ela é posta em organização, função, dinâmica de uma sintaxe visual. Na
LIBRAS, além modalidade ser visual, a seqüenciados sinais nas frases, estrutura-se por uma
sintaxe visual, na ordem e função dos termos escolhidos, para produzir o enunciado.
Temos aí dois tipos de sintaxe visual, a que se destina como estrutura visual da
imagem, elencada à sua composição e articuladas a outros fenômenos e a sintaxe visual como
conjunto fraseológico linguístico23, discursivo da língua brasileira de sinais, podendo
convergir, gerando efeitos para produção e transmissão de conhecimento como estratégia de
desenvolvimento do raciocínio imagético.
Quadros (2004) e Dondis (2003), apesar de pertencerem a distintas áreas de análises
das linguagens, retomam nos estudos linguística aplicada à LIBRAS e nos estudos da
composição da imagem, respectivamente. Para as duas autoras, a sintaxe significa disposição
dos constituintes de forma subordinada, ordenada, com relações formais e adequadas, com
regras bem definidas e próprias.
22

O desenvolvimento da inteligência visual requer um rigor pedagógico para a apreensão da sua complexidade,
através de estudos de metodologia, métodos, técnicas, procedimentos didáticos pertinentes à visualidade. Dondis
(2003, p. 22) nos orienta que para haver o exercício da inteligência visual são necessários os estímulos visuais
adequados em todos os níveis: como funcionam e são compreendidas as mensagens visuais no processo da visão,
dados representacionais, na informação ambiental, nos símbolos, na linguagem, as partes constitutivas e
compositivas da imagem, como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção.
23

“A língua é um acervo linguístico depositado na mente, e que socialmente se estabelece por um conjunto dos
hábitos, práticas, normas, experiências sócio-históricas, que permitem aos sujeitos da comunidade linguística
construir inúmeras frases a partir de regras gramaticais, para compreender e fazer-se compreender”
(CARVALHO, 2003)
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Em conformidade, compreendemos em Quadros (2004, p. 20) que a sintaxe “trata das
funções, das formas e das partes do discurso”, analisando no interior das línguas a estrutura e
a relação das partes que formam as sentenças e como estas são produzidas por um conjunto
finito de regularidades capazes de gerar infinitas combinações frasais.
A modalidade visual espacial da LIBRAS nos faz pensar como que a imagem visual
pode ser explorada na educação de surdos, por ter esse sistema linguístico, a visão e o olhar
como canal de recepção da mensagem, que são enunciados visuais. Os dois sistemas
(linguístico e imagético) produzem mensagens visuais e têm lógicas de visualidade, mas ainda
carecem meios de uni-los, de modo a se refletir criticamente, na prática, as interconexões
entre eles.
Em Dondis (2003, p. 29), a sintaxe visual significa “a disposição ordenada de partes,
deixando-nos com o problema de como abordar o processo de composição com inteligência e
conhecimento de como as decisões compositivas irão afetar o resultado final”. Mais uma vez,
o domínio mínimo de conhecimento de fatores para o bom uso da imagem, e possível
produção de signo visual, deixa de ser contempladas nas escolas e faculdades, sobretudo, nas
licenciaturas, para que o futuro educador pudesse ter um grau de saber direcionado à
linguagem visual, também.
Os princípios compositivos das imagens, o modo visual, a forma visual, as ordenações
das partes, vão se unir para a formação de sintaxe visual; depende da posição que vão sendo
ordenadas e estruturadas os elementos visuais. (DONDIS, 2003).
A sintaxe visoespacial da LIBRAS, abordada por Quadros (2004) e a sintaxe visual da
linguagem visual, estudada por Dondis (2003), podem ser fundir e serem repensadas e
ressignificadas na educação de surdos por professores surdos. De igual modo Santaella,
embora não se refira especificamente à LIBRAS, nos fala que “as relações sintáticas entre as
partes de uma frase ou de uma imagem “são descritas segundo suas relações espaciais”
(SANTAELLA, 2012, p. 111).
Santaella (2012, p.111) define a sintaxe visual espacial pela sua anatomia. A sintaxe “é
formada por syn, que significa „junto‟, „com‟, e taxis, significando „arranjo‟. Desse modo, a
sintaxe pressupõe a existência de elementos (objetos) a serem combinados”. A estratégia de
se fazer texto com imagens significa apreender e perceber as interfaces dos signos visuais, por
um processo permeado de significações, técnicas, alusão à intencionalidade comunicativa e
educativa do professor.

O que para Schön (1992, p. 89) cria condições de formá-lo na

prática, “um tipo de aprender fazendo”, e que como consequência, os alunos aprendem juntos,
na ação pedagógica.
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Lebedeff (2010), entretanto, desvela inquietação no uso de imagens por docentes
surdos, porque há uma distância entre discurso (o surdo como sujeito visual) e prática
(experiência visual não é privilegiada na escola), ou seja, eles possuem concepções oriundas
de uma formação muito mais por signos linguísticos convencionais do que por signos visuais.
Nesse ponto, a história de formação educacional dos professores surdos, da Educação
Infantil ao Ensino Superior em diferentes áreas de saber, torna-se uma questão a observar, a
fim de que possamos compreender, em certo grau, sua concepção pedagógica, pois muitas das
vezes somos reprodutores de práticas vivenciadas quando discentes. A autora sublinha a
necessidade de que essa questão seja problematizada, porque apesar da presença de imagem
no ambiente escolar, ainda é muito incipiente a sistematização de seu uso para fins
pedagógicos.
Um possível deslocamento da formação do professor surdo, embasada na linguagem
sonora para um enfoque na linguagem visual, poderá proporcionar aos seus alunos surdos a
assimilação dos conteúdos pedagógicos por meio da linguagem imagética, por signos visuais,
em regra,
despertará no sujeito um valor de atração e outro de atenção. O valor de
atração (geralmente estético) atrairá o receptor para a mensagem, o valor de
atenção o manterá sintonizado ao conteúdo. Ambos são importantes (e
necessários) especialmente em processos de ensino aprendizagem.
(QUEVEDO, 2013, p.143)

A concepção de imagens por professores surdos, e sua elaboração em ferramenta
digital para representar a imagem visual, torna-se mais preocupante, “se levarmos em
consideração que a língua é viso-gestual e a cultura produzida por esta comunidade é visual”
(LEBEDEFF, 2010, p. 177), quando as práticas pedagógicas não evidenciam as marcas
culturais, históricas e identitárias de sua comunidade.
Taveira (2014, p. 320), afirma que o uso de imagem na Educação “carece de atributos
para agir como elemento educacional”, uma lacuna que se soma à falta de investigação acerca
da utilização das imagens e sua convergência em aparato tecnológico por um processo de
reflexão.
A imagem inserida em um suporte tecnológico com atribuições interpretativas e
pedagógicas “pode favorecer e criar situações que desenvolvam a aprendizagem”
(CONCEIÇÃO, 2012, p. 104) na educação de surdos, desde que alusiva às habilidades visuais
espaciais dos surdos
O processo reflexivo do uso das imagens e das TIC precisa alinhar-se às
singularidades da LIBRAS e às experiências visuais dos surdos por um caráter cognitivo,
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pedagógico, com atribuições de sentidos (SKLIAR, 2001; LEBEDEFF, 2010), para
interpretar os significados dos signos visuais, desenvolver as habilidades de leitura e
interpretativas das imagens como texto, como rica fonte de informações

2.2.7. Tecnologias de Informação e Comunicação digitais na Educação.
O desenvolvimento das TIC amplia os canais de interação em todos os contextos
comunicacionais, grupos humanos e campos do conhecimento na contemporaneidade. O
surgimento da internet, por exemplo, potencializou as possibilidades de comunicação. Os
surdos estão inseridos nesse novo mundo e experimentam também o avanço tecnológico na
informação e na comunicação, bem como produzem, consomem e compartilham os artefatos
tecnológicos.
A sociedade em rede instaura novas formas de organização e apropriação de forças
sociais, educacionais, políticas e culturais para os mais diferentes grupos sociais, evidenciados
e estimulados na cibercultura (LÉVY, 1999). A tecnologia digital é uma ferramenta
alternativa, que pode propiciar produção de materiais como recursos didáticos, por
professores surdos na educação de surdos, contribuindo para a ampliação de registros em sua
própria língua, neste caso, a LIBRAS.
A compreensão das concepções pedagógicas das tecnologias e da linguagem imagética
por professores surdos, para a confecção de materiais didáticos digitais, afeta diretamente na
organização das imagens inseridas no processo ensino-aprendizagem, pois “a imagem vista é
lida” (LAPOLLI et al., 2013, p. 10), posterior a um processo crítico, reflexivo, para dar um
caráter educativo ao seu uso em ambientes de aprendizagem.
O desenvolvimento das tecnologias digitais só pode ser significativo e promover as
mudanças na prática pedagógica, se as concepções de seu uso e adequação ao contexto
educativo vierem acompanhadas de transformações na maneira de pensar, agir diante da
cultura e linguagem visual. Os objetos imagéticos em suportes digitais, em ambientes
educacionais, não deveriam ser apenas uma prática instrumental, por uma função
complementar, mas, sim, objetos de reflexão às suas aplicações
Para Arruda (2015), o material didático cunhado nas TIC, como objeto de reflexão na
educação de surdos, pode diversificar as abordagens no processo ensino-aprendizagem, tendo
o produto didático digital como intermediário do processo na prática pedagógica, como
mediador para além das funcionalidades complementares.
Novas tecnologias de informação e comunicação assumiram um papel
importante neste processo, auxiliando com apoio visual e estético necessário
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não só na constante elaboração de materiais didáticos, mas para o
planejamento das aulas, às formas de avaliação e possibilidades
metodológicas. (ARRUDA, 2015, p. 90)

Silva (2010) assinala que, em geral, os estudos que versam sobre imagens e TIC são
rasos.Comumente, imagens e TIC são vistas como

partes recursivas nos conteúdos

ministrados pelos professores, não havendo agregação de valor semântico, pedagógico ou
educacional, sendo tratadas com menor importância na elaboração dos materiais didáticos.
Na elaboração de material didático digital, mobilizada por professores surdos, nos
inquieta compreender a importância dessa construção, do processo e dos procedimentos
pedagógicos em sala de aula. Isso é “um epifenômeno quando comparado à grande
hibridização permitida pela digitalização e pela linguagem hipermidiática24 por ela
introduzida em seus processos de comunicação inteiramente novos, interativos e dialógicos”
(SANTAELLA, 2013, p. 391).
Lévy (1999, p. 115) assevera que “podemos predizer que todos os elementos
continuarão progredindo rumo à integração, à interconexão, ao estabelecimento de sistemas
cada vez mais interdependentes, universais e transparentes”, a tecnologia direcionou o mundo
a uma perspectiva de globalização.
As TIC possibilitaram um número maior e mais diversificado de pessoas interagindo e
se relacionando em um mesmo espaço, onde a cultura contemporânea é proeminentemente
tecnológica. Os surdos, a exemplo disso, conseguem se comunicar com pessoas surdas e nãosurdas via a virtualização da interação, se expressar em sua própria língua de sinais e podem
conviver em um espaço novo de mediação da relação humana.
As TIC intermedeiam o processo de ensino-aprendizagem nos diferentes grupos
sociais (comunidades linguísticas), mas para que isso ocorra com êxito, o domínio das
ferramentas tecnológicas implica reconfigurar o modo como se ensina e, por conseguinte,
como se aprende. Os suportes digitais por si mesmos não mudam o processo, portanto,
permanece indissociável a mediação do docente nos conteúdos lecionados.
Rosa (2011, p. 8) esclarece que “as possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento
das TIC promovem mudanças nas formas de exposição, veiculação, captura, criação e edição
de imagens” e ressalta que “o momento atual é marcado por um grande avanço tecnológico e

24

Mistura densa e complexa de linguagens, feita de hipersintaxes, multimídia – povoada de símbolos
matemáticos, notações, imagens, diagramas, figuras, vozes, músicas, sons e ruídos –, inaugura um novo modo de
formar e configurar informações, uma espessura de significados que não se restringe à linguagem verbal.
(SANTAELLA, 2012, pp. 177, 178)
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nós, surdos, aproveitamos esta tecnologia como estratégia para conviver melhor neste mundo
em igualdade de condições com os ouvintes.”
Os diferentes autores e campos de estudos aqui presentes, como referencial teórico,
colaboram para a compreensão de como os professores surdos pensam a união de tecnologia e
imagens nas relações e práticas pedagógicas na educação em LIBRAS.
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3. METODOLOGIA
Nesta seção, apresentamos o percurso metodológico de nossa pesquisa, esclarecendo
quais as etapas de trabalho e relatando as dimensões técnicas utilizadas. Tendo em vista os
objetivos e as questões da pesquisa, estivemos atentos, durante toda a sua realização, para que
a empiria e a teoria estivessem ajustadas.
A tarefa investigativa no campo da pesquisa social requer intensa responsabilidade,
por se tratar de estudos científicos que envolvem o Homem, seus valores, comportamentos,
atos, costumes, atitudes e práticas, entre outros, como objetos da exploração e depreensão.
Essa dimensão é uma luz de alerta constante que acarreta a necessidade do distanciamento do
objeto de estudo, especialmente quando o pesquisador é muito próximo do grupo social
pesquisado.
Essa ressalva é necessária, porque fazem dezenove anos que o pesquisador está
envolvido na comunidade surda, em larga escala de atuação. Logo, a sua atuação como um
“estrangeiro” à comunidade surda foi um dos maiores desafios encontrados. De igual modo,
foi desafiadora a manutenção da fidelidade e imparcialidade tradutória dos discursos em
LIBRAS para português e vice-versa.
As escolhas metodológicas consideraram a necessidade de uma abordagem
responsável e o cuidado e distanciamento em relação ao objeto investigado, bem como do
relacionamento com os sujeitos participantes da pesquisa.

3.1. A PESQUISA.
Esta dissertação se configurou, no que se refere à pesquisa em si, como uma pesquisa
exploratória, de natureza qualitativa, com foco nas concepções dos professores surdos quanto
à produção de conteúdos com o uso de imagens, em materiais didáticos digitais na educação
em LIBRAS. A escolha por esse tipo de pesquisa deu-se por favorecer a interpretação dos
fenômenos relacionados às ações dos sujeitos envolvidos na investigação.
A pesquisa exploratória foi desenvolvida “com o objetivo de proporcionar a visão
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fenômeno” (CALEFFE; MOREIRA,
2006, p 69). Consideramos que a pesquisa exploratória foi adequada por possibilitar o
esclarecimento e a interpretação de características, valores, crenças e atitudes dos sujeitos face
aos fenômenos sociais dos grupos, em seus contextos de atuação.
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3.2. O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO.
Como campo de pesquisa, buscou-se o Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES), estabelecido na cidade do Rio de Janeiro. Essa decisão decorreu do fato de ser o
INES, há mais de um século, referência nacional na Educação de surdos, um marco histórico
e cultural das comunidades surdas.
Atualmente, o INES conta com professores surdos em seu quadro efetivo, empossados
por meio de dois concursos públicos (2012, 2013), sendo fruto de ações implementadas por
políticas linguísticas e educacionais.
Além disso, o INES também produz muitas pesquisas na esfera da educação de surdos,
tecnologias digitais, Linguística Aplicada à LIBRAS, e comumente permite que
pesquisadores externos mergulhem no mundo dos surdos e aproximem-se ao universo das
relações linguísticas socialmente aventadas pelos surdos como sujeitos de identidade social e
cultural.
Além da educação básica, que vai da Educação Infantil ao Ensino Médio, o INES
possui a faculdade de Pedagogia Bilíngue, com a missão de formar profissionais da Pedagogia
habilitados a diferentes ações pedagógicas, da atuação docente em sala de aula à direção
escolar e até mesmo empresarial. A faculdade de Pedagogia Bilíngue é presencial desde seu
surgimento em 2005, sendo prevista, para o início de 2018, a Pedagogia Bilíngue no modelo
de Educação a Distância, para atender a demanda nacional de pedagogos com formação
bilíngue. O Instituto também tem pós-graduação em Lato sensu, com um curso de
especialização.

3.3. OS SUJEITOS DA PESQUISA.
Cinco professores surdos voluntários, os quais após a apresentação da proposta de
pesquisa à equipe de docentes surdos, consoante à identificação do pesquisador e os motes da
pesquisa (CALEFFE; MOREIRA, 2006), aceitaram ser participantes através de entrevista e
observação de suas aulas.
Esses cinco professores surdos serão identificados por S1, S2, S3, S4, S5,
resguardando seus nomes e imagens. Esses professores são graduados em Letras Libras, na
modalidade a distância, pela Universidade Federal de Santa Catarina, com polo no INES,
entre os anos 2006 a 2010 e 2008 a 2012. Todos eles, anteriormente à licenciatura em Letras
Libras, já possuíam formação como instrutores de LIBRAS.
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Os docentes voluntários possuem experiência no magistério25 superior há pelo menos
dois anos, todos eles atuam na Educação Fundamental ao Ensino Médio do INES, lecionando
a disciplina LIBRAS. Outro fato importante é que todos têm especialização, em diferentes
campos de conhecimentos, o que complementa sua formação docente.
Durante a entrevista individual, os professores narraram parte de suas histórias de vida
– como surdos e sua formação social, familiar e educacional – que, de modo muito reduzido,
descrevemos a seguir.
S2 e S5 foram alunos do INES durante toda sua formação escolar, sempre atuaram de
forma expressiva e com forte engajamento político na comunidade surda. Os dois foram
instrutores de LIBRAS cerca de 20 anos, e agora continuam a ensinar a língua de sinais como
professores de carreira.
S1 e S3 são as únicas pessoas surdas de suas famílias e, em comum, estudaram em
escolas inclusivas, no Rio de Janeiro. S1 é muito bem oralizado, apreendeu a língua de sinais
já na adolescência, não possui um forte relacionamento com as questões políticas da
comunidade surda. S3 tem maior participação nas agremiações de surdos, mas com menor
intensidade de que S2 e S5. Antes da formação em ensino superior, S3 já lecionava a LIBRAS
como instrutor.
S4 também foi aluno de escola inclusiva. Relata que teve muita dificuldade de
compreensão na aquisição de conteúdos pedagógicos, por causa da falta de conhecimento de
LIBRAS pelos professores de suas ex-escolas. S4 nasceu, morou e estudou no estado de São
Paulo, onde fora oralizado. Como S1 e S3, ele é o único surdo da família.
As narrativas em LIBRAS, foram gravadas em vídeo como textos originais e
interpretadas para a língua portuguesa, como registro em texto escrito. Nesse ponto,
ressaltamos que o registro em vídeos/filmagens de diálogos em um idioma visual, como é o
caso de LIBRAS, favoreceu uma transcrição mais consistente. Também a criação de
protocolos para a organização dos conteúdos gravados foi fundamental, lembrando-se que “a
informação visual que não necessita ser nem em forma de palavras escritas, nem em forma de
números” (BAUER; GASKELL, 2015).
As falas gravadas em LIBRAS garantiram a coleta e análise de dados de suas
informações na língua de origem, mas a tradução e a transcrições em língua portuguesa

25

Como já apresentado são membros de seu quadro efetivo, cujo ingresso deu-se por meio dos concursos
públicos de 2012 ou de 2013.
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propiciaram a disponibilização do conteúdo como material escrito, garantindo seu acesso aos
que desconhecem LIBRAS.
O pesquisador/entrevistador foi o realizador e tradutor de todas as entrevistas, o que
foi possível pela sua experiência como intérprete de LIBRAS. Portanto, não houve
necessidade da intermediação de outro intérprete de LIBRAS, figura que comumente aparece
em pesquisas feitas por e com surdos.
Inicialmente foram feitas transcrições literais das falas em glosas 26. Uma posterior
tradução técnica, propriamente dita, transliterou essas falas com fins de torná-las inteligíveis,
claras na língua portuguesa. Assim, aqueles que desconhecem a estruturação de frases da
língua de sinais, podem compreender o que os surdos disseram. Ressaltamos, também, a
fidelidade mínima para compreensão dos enunciados, porém, com momentos de tensões entre
os idiomas, havendo, por isso, a necessidade de adaptações, (re)criações textuais.
Como o paradigma adotado nesta pesquisa é a abordagem qualitativa, o método e
técnica utilizados foram escolhidos de acordo com a necessidade de registro da coleta e
análise de dados do corpus em LIBRAS. Desse modo, como instrumento de registro de
informações dos sujeitos participantes e entrevistados, optou-se pela filmagem em vídeo.
A análise dos materiais didáticos produzidos pelos professores surdos foi feita a partir
da observação dos materiais apresentados nas aulas ministradas pelos mesmos docentes
entrevistados. Desse modo, seria possível um posterior confronto de sua produção com o
discurso das entrevistas. Isto se justifica, pois, ao falar sobre o uso de imagem com fins
pedagógicos, é na sua ação que esse processo fica mais visível e o que de fato usam e/ou
produzem, buscando-se, desse modo, uma triangulação na análise dos dados, entre:
 Entrevistas – discursos surdos sobre as concepções pedagógicas sobre o uso de
imagens;
 Observações das aulas – participação nas aulas dos professores surdos (prática
pedagógica);
 Materiais didáticos – apreciação dos materiais didáticos digitais com imagens.

26

Além de propiciar aos leitores uma proximidade ao „texto‟ em Libras, essa forma de transcrição dos vídeos
torna muito mais eficaz a análise dos dados, podendo fazer um paralelo „lado a lado‟ entre a sinalização do surdo
e as interpretações realizadas. (LUCHI, 2013, p. 71).
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3.4. A COLETA DE DADOS.
Alves-Mazzotti e Geandsznajder (1998) mostram a relevância de interface entre os
métodos de entrevista semi-estruturada e de observação. Essa cooperação das duas técnicas
qualitativas de coleta de dados, como filtro de comparação, ocasiona também a integração do
pesquisador com o entrevistado e com o ambiente de atuação do entrevistado, permite a
confrontação dos dados colhidos nas falas com a prática realizada pelos docentes participantes
da pesquisa.

Cabe esclarecer que o processo de escolha, elaboração e validação dos

instrumentos foi realizado pelo autor desta pesquisa, com a participação de professores
experientes e seus pares.

3.4.1. A entrevista qualitativa.
Elegeu-se a entrevista qualitativa semi-estruturada por proporcionar uma interação
entre o pesquisador e o sujeito entrevistado, como técnica de coleta de dados, por ser indicada
“quando o entrevistador tem pouca clareza sobre os aspectos mais específicos a serem
focalizados” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 168).
Ressalte-se que a entrevista qualitativa compreende os comportamentos dos indivíduos
em contextos específicos, e que o seu emprego serve para “mapear e compreender o mundo
da vida dos respondentes [...] para compreender as narrativas dos atores em termos mais
conceptuais e abstratos” (GASKELL, 2015, p. 64, in BAUER; GASKELL, 2015),
objetivando compreender os comportamentos sociais dos sujeitos em contextos específicos.
As entrevistas foram conduzidas de forma semi-diretiva, com base em roteiro, sempre
privilegiando a sua narrativa, ou seja, preservando a forma de conversação de cada um, e de
modo que os entrevistados ficassem à vontade para suas colocações.
Como exposto, as narrativas foram feitas em LIBRAS e, por se tratar de uma língua
visual, todo processo foi filmado em vídeo. A entrevista filmada consiste como procedimento
e instrumento mais adequado de registro dos discursos em língua de sinais, pois o registro em
vídeo preserva as informações originais obtidas na interação entre entrevistador e
entrevistados (GASKELL, 2015, in BAUER; GASKELL, 2015) e, especificamente nesse
caso, ainda ressalta a identidade linguística dos surdos.
As questões introdutórias (APENDICE 1) para processo das entrevistas foram
selecionadas anteriormente e organizadas em um roteiro flexível, com o intuito de orientar o
entrevistador no desencadeamento da discussão a respeito das concepções de imagens na
produção e o uso dos materiais didáticos digitais em estudo.
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Cabe complementar que esse roteiro foi a base norteadora para a construção e o
levantamento das opiniões dos sujeitos entrevistados. Desse modo, foram feitas perguntas
específicas, focalizadas e organizadas aos interesses dos fenômenos atribuídos, conquanto
com espaço para os respondentes se expressarem livremente (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 1998).
Para Alves-Mazzoti e Gewandsznadjder (1998), a entrevista é um dos principais
métodos de coleta de amostras, para construir um mapeamento do mundo vivencial dos
participantes da pesquisa social. Tais atores, no nosso estudo em contexto educacional,
fornecem informações que delineiam a esquematização de relações, concepções, compreensão
dos fatos sociológicos alinhavados no dizer e observados no fazer deles em sala de aula.
A entrevista individual de profundidade, em formato semi-estruturado, demanda a
exploração de um índex de opiniões, representações, significações, sobre os temas abordados
durante o diálogo entre entrevistado e o respondente. Emprega-se esse tipo de entrevista com
o fim de segmentar as versões pessoais sobre as realidades sociais experimentadas dentro da
comunidade em que cada respondente é membro. (GASKELL, 2015, in BAUER; GASKELL,
2015)

3.4.2. A observação participante.
A observação nos apóia na perspectiva dual entre o dizer e o fazer, permitindo ao
pesquisador o confrontamento dos dados obtidos nas entrevistas, com os dados das
observações. Nesse procedimento, as informações dos professores se ancoram não somente
como um ato de fala, mas, sim, no ato do fazer.
Como técnica alternativa para coletas de dados, a observação, no contexto de
aplicação entre o dizer e o fazer, foi a participante, uma “observação minuciosa sobre os
acontecimentos e comportamentos dos participantes da pesquisa produz as informações
relacionadas com o objeto em estudo” (CALEFFE; MOREIRA, 2006). Os fatores do
cotidiano escolar são passíveis de anotações pormenorizadas, organizadas e associadas, ou
não, com as declarações registradas nas entrevistas.
Para Caleffe e Moreira (2006), a observação participante confere ao pesquisador a
inserção ao grupo social dos participantes em estudo, permitindo revelar, depreender quais
são, conforme afirmam Castro, Ferreira e Gonzalez (2013, p.47), “as práticas em seu contexto
cultural, de forma a se tornarem compreensíveis, propiciando, assim, capacidade para futuras
intervenções no âmbito da pesquisa”.
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A observação participante é uma técnica de coleta que “pressupõe a não neutralidade
do pesquisador em relação ao objeto de estudo” (CASTRO, FERREIRA, GONZALEZ, 2013,
p. 48), ou seja, o pesquisador é um sujeito que compartilha os propósitos da pesquisa aos
entrevistados.
Assim, o pesquisador passa a fazer parte do cotidiano, contexto e situação da
comunidade na qual desenvolve a observação, “procura, através dessa influência, integrar-se
ao grupo de estudo, a fim de obter mais informações sobre os fenômenos, por estar
vivenciando com os sujeitos pesquisados as situações do seu dia a dia” (CASTRO,
FERREIRA, GONZALEZ, 2013, p. 48), deixa de ser alguém distinto do grupo observado.
A participação no contexto do fazer educacional dos docentes surdos, como uma parte
da macroestrutura da comunidade surda, nos proporcionou uma observação in locus,
utilizando como ferramenta câmeras de vídeos. Segundo Caleffe e Moreira (2006), é uma
técnica observacional de grade valia, já que as anotações podem ser protocoladas a posteriori,
sobre os comportamentos dos sujeitos investigados.

3.4.3. O instrumento de registro da coleta de dados.
Com o propósito de resguardar os profe ssores surdos participantes da
pesquisa, foi dado a cada participante o TCLE (Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido), assinalado em termo de sigilo e compromisso de ambas as partes.
Antes das questões que envolviam os eixos-guias da entrevista, seguindo as
orientações encontradas em Gaskell (2015, in BAUER; GASKELL, 2015), o entrevistador fez
sua apresentação pessoal, discorreu sobre a pesquisa, bem como teceu o agradecimento pela
aceitação dos professores em participar da conversa.
Foi respeitado o dever de informar aos respondentes que a gravação em vídeo se dava
por duas vertentes: 1) a razão da filmagem seria para ajudar a armazenar as informações
obtidas; 2) porque “combina” (expressão idiomática em LIBRAS) com a modalidade visual
motora da língua utilizada na interação.
Conforme Caleffe e Moreira (2006), a utilização dessas ferramentas tem como
vantagem permitir que o pesquisador não se preocupe em ficar fazendo uma série de
anotações imediatas, o que leva a perda de outros dados e, no estágio de análise, observar
repetidas vezes as gravações e, assim, obter informações mais consistentes, graças à
possibilidade de detalhamento nas observações de calma de leitura, por exemplo.
As observações das práticas de ensino, assim como as entrevista semi estruturadas, foram filmadas e armazenadas digitalmente, sem o ato interpretativo
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simultâneo, pois não seria possível uma inferência imediata dos dados para língua
portuguesa, após as questões feitas em LIBRAS pelo próprio pesquisador como Ser
Comunicante, conforme orientações gerais para a realização de traduções
(CORRÊA, 1991).

3.4.4. Técnicas e procedimentos de tradução.
As técnicas e os procedimentos de tradução dos dados coletados foram realizados,
inicialmente, “palavra por palavra”, visando maior proximidade com textos originais da
língua de partida (língua de origem das informações; língua fonte). Entretanto, nem sempre
foi possível manter essas técnicas tradutórias, por causa das diferenças estruturais,
gramaticais, linguísticas e culturais das línguas envolvidas nesse processo – a LIBRAS e o
português.
Utilizou-se como suporte tecnológico o aplicativo Mobizen (baixado do Play
Store), que permite fazer a justaposição da voz sobre os conteúdos filmados, numa
estrutura de narração do evento a que se descreve enquanto é espelhado na tela do
smartphone.
Esse aplicativo foi utilizado para a tradução versão voz de dois entrevistados
S1 e S2, a fim de fazer a escuta de suas falas pelo pesquisador, o mesmo fez a
tradução mista (direta e livre) para a modalidade escrita da língua portuguesa,
dando aos leitores acesso às enunciações dos respondentes.
Foi utilizado outro aplicativo digital de transcrição de voz, denominado
Speech To Text Notepad (Fala em texto e nota, baixado do Play Store), para a
escrita da língua portuguesa, o qual permitiu o processo de interpretação
simultânea. A interpretação versão voz de LIBRAS para o português escrito
diretamente, sendo realizados alguns ajustes.
Na estratégia de identificação dos modelos e técnicas assumidas durante as
atividades tradutórias dos professores surdos, percebemos que, para captar o
sentido do texto, foram necessárias distintas técnicas, resumidamente explicadas
aqui. Houve revisão nos dois modelos de tradução/interpretação das “falas” dos
entrevistados, a fim de garantir a fidelidade mínima no processo tradutório,
independente do modelo e técnica selecionados nos fragmentos traduzidos.
Apoiando-se em Corrêa (1991), a pesquisa seguiu os seguintes passos: (i) de
início, apresenta-se o texto em vídeo para que conheçam o material discursivo que
vamos traduzir/interpretar; (ii) os docentes surdos realizam seus discursos em
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LIBRAS e também são questionados na mesma língua, ficando livres para expor
algum obstáculo de compreensão e também para responderam de form a prolixa ou
resumida; (iii); a operação de tradução e interpretação para a língua portuguesa,
nas modalidades oral e escrita, foi realizada pelo próprio pesquisador; (iv) as
gravações são transcritas e analisadas, para correlacionar as informações aos
procedimentos técnicos escudados em Barbosa (1990).
Um ponto importa destacar, a carência de meios para expressar na língua de
chegada – o português – de algumas particularidades gramaticais da língua de
partida – a LIBRAS, tal como o espaçamento sintático, a apontação, as expressões
faciais gramaticais (CORRÊA; NEIVA 2000, in MONTEIRO, 2004).
Entende-se, portanto, que os impasses listados são aqueles percebidos a
partir da assimetria lexical, sintática e até mesmo semântica e discursiva/estrutural
do texto de partida, ao passo que os problemas tradutórios aludem às dificuldades
de se encontrar equivalências na língua de chegada, ou seja, na organização entre o
que foi recebido e o produto final como tradução.
Em termos de tradução, podem obrigar o tradutor a introduzir na
TLT [texto da língua traduzida] itens lexicais do TLO [texto da
língua original], acompanhados ou não de um procedimento
tradutório que os explique, ou a utilizar um desses procedimentos
explicativos sem o item lexical da LO [língua origin al]
(BARBOSA, 1990, p. 97).

Barbosa

nos

permite

transitar

por

discrepantes

modelos,

técnicas,

procedimentos tradutórios, na qual a premissa é a língua brasileira de sinais como
língua de partida, fonte, e a língua portuguesa como língua de chegada, alvo.

3.4.5. A elaboração das questões em língua portuguesa e a submissão das questões à
LIBRAS.
Podemos afirmar que a estruturação de nossa entrevista se deu por uma construção
bimodal e bilíngue, por ser pensada na língua do entrevistador para sua organização e
sistematização, e sua reestruturação na LIBRAS, como segunda língua do pesquisador, mas
sendo a língua nativa dos entrevistados.
Isso não significa dizer que outra forma de efetuar a entrevista não seria possível, mas,
que o agrupamento por área temática efetivou, com maior peculariedades, profundamente os
desdobramentos, os implícitos e explícitos a serem analisados em glosas e como conteúdos
observáveis das narrativas.
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A princípio, enumerou-se uma quantidade de vinte e três (23) perguntas em língua
portuguesa,

na

modalidade

escrita,

como

um

roteiro

norteador

para

o

pesquisador/entrevistador, durante a conversa com os entrevistados. Algumas perguntas são
curtas e objetivas, outras, longas e mais complexas.
As questões foram organizadas em grupos com 4 a 5 questões cada uma, de quando
em quando tangenciados por informações outras.
A elaboração dessas perguntas teve por base os objetivos da pesquisa e as questões de
estudo27, a saber:
Objetivo geral:
 Analisar as concepções pedagógicas dos professores surdos na produção de
materiais didáticos digitais com uso de imagens.
Objetivos específicos:
 Levantar as percepções dos professores surdos sobre o uso de imagens em
materiais didáticos digitais industrializados direcionados ao público surdo.
 Identificar as marcas da cultura surda presentes nas produções de materiais
didáticos digitais feitos por professores surdos.
 Investigar o uso de imagens na produção de conteúdos pedagógicos em
formatos digitais por professores surdos.
Questões de estudo:
 Qual a visão dos professores surdos sobre o uso de imagens em materiais
didáticos digitais produzidos para o público surdo?
 Que concepções pedagógicas os professores surdos têm de adequação das
imagens em mídias digitais?
 Quais as características da cultura surda presentes na produção de materiais
didáticos digitais elaborados por professores surdos?
As questões foram elaboradas em português como roteiro para o pesquisador,
organizadas em estruturas que permitissem a esquematização do pensamento em língua de
sinais, buscando ora longo enunciado à organicidade de discurso em LIBRAS, apresentando
indicativos para que fornecessem informações de suas práticas e concepções; ora enunciados
breves por se caracterizarem mais objetivamente na observação acerca de determinado tema.
Doravante, passamos a descrever, brevemente, as considerações das categorizações
feitas e os motes dessas classificações:
a) Tecnologias Digital.
Um dos elementos contemporâneos mais debatidos na Educação. Especificamente,
tratou-se da relação das tecnologias com imagens e material didático na educação de surdos.
27

Reproduzimos, aqui, os objetivos e as questões da pesquisa apresentados na Introdução deste trabalho.

66

b) Imagem.
O entendimento, uso, aplicação educacional da linguagem visual, da imagem
propriamente dita, das relações de visualidade das imagens com as singularidades da LIBRAS
e ambas com as tecnologias mais avançadas, envolvidas nas concepções dos professores
surdos.
c) Concepções Pedagógicas.
O que dizem os professores surdos em suas concepções pedagógicas, na autenticidade
de usos das tecnologias mais avançadas, de imagens em sala de aula e em que fundamentos
eles se norteiam para produção e ou seleção desses componentes em seu fazer educacional.
d) Formação Docente.
A que atribuem os saberes elencados, evocados antes, durantes e após seus planos de
aula, ensino dos conteúdos e interação com os alunos, bem como se sua expertise pode ou não
influenciar a produção de materiais didáticos.
e) Materiais Didáticos.
Relação entre os materiais didáticos construídos em formatos digitais e a presença de
imagens como produtos na educação de surdos, associados às reflexões, a demandas, e outras
questões provenientes dos discursos surdos.

3.4.6. O método de análise dos dados.
Para a categorização foi utilizada a análise de conteúdo, pois permite sistematizar a
classificação das inferências dos dados em unidades textuais, descrevendo suas
características, por assim dizer, a própria categorização (BAUER, 2015, in BAUER;
GASKELL, 2015).
O tratamento de dados “é uma técnica para produzir inferências de um texto focal para
seu contexto social de maneira objetivada” (BAUER, 2015, p. 189, in BAUER; GASKELL,
2015), permitindo expandir informações comuns entre os entrevistados a um contexto mais
genérico, auxiliando na reconstrução de mapas de conhecimento.
O material reunido gerou um corpus de dados, parte do qual será explicitada no
próximo capítulo. Como técnica de inferência, usamos a análise de conteúdo, que “pode
reconstruir mapas de conhecimentos à medida que eles estão corporificados em textos”
(BAUER; GASKELL, 2015, p. 194).
Para tal, tendo como principal base os estudos de Bardin (1977), buscamos reconhecer
e organizar, de modo objetivo e sistemático, o material levantado durante as entrevistas e
observações de aula.
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O corpus28 para tratamento e categorização das informações, relacionadas aos
professores surdos, versou sobre:
a) as concepções pedagógicas para a produção de materiais didáticos digitais com uso
de imagens;
b) o uso de imagens em materiais didáticos digitais;
c) os resultados e efeitos alcançados na prática de ensino dos professores surdos;
d) as descrições das produções de materiais didáticos digitais elaborados por
professores surdos.
Essas informações importam para a organização e recategorização dos dados e para as
fontes encontradas no processo da investigação. O enquadramento realizado, nos campos de
nosso interesse, segue a natureza das pesquisas e abordagens qualitativas.
Este é um processo complexo, não-linear, que implica um trabalho de
redução, organização, e interpretação de dados que se inicia já na fase
exploratória e acompanha toda a investigação. À medida que os dados vão
sendo coletados, o pesquisador vai procurando tantativamente (sic)
identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando novas
questões e/ou aperfeiçoando as anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar
novos, complementares ou mais específicos, que testem suas interpretações,
num processo de „sintonia fina‟ que vai até a análise final. (ALVESMAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, p. 170, 1998).

De fato, durante o percurso das coletas de dados e a visualizações dos registros feitos
em vídeos, novos temas, novas relações, novos dizeres e atos foram depreendidos, como
situações e temáticas previsíveis foram também salientados, enquanto outros contextos e
informações foram modificados entre o discurso surdo, nas argumentações confrontadas, à
prática em sala de aula. Todas as informações reunidas foram cotejadas na análise dos dados.

28

Lembramos que “a construção de um corpus e a amostragem representativa são funcionalmente equivalentes,
embora sejam estruturalmente diferentes. (...) a construção de um corpus tipifica atributos desconhecidos,
enquanto a amostragem estatística aleatória descreve a distribuição de atributos já conhecidos no espaço social”
(BAUER, AARTS, 2015, p. 40)
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4. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS.
Para iniciarmos este capítulo, vale lembrar que nossa análise está estabelecida em
cinco unidades conceituais. Nessas unidades estão distribuídas as falas dos entrevistados,
segmentadas em conformidade com as categorias de análises a que elas foram sendo
vinculadas, ou seja, sem, necessariamente, seguir a ordem cronológica de quando tais
respostas surgiram no diálogo.
As falas dos respondentes, interpretadas para a língua portuguesa, serão apresentadas
em letras comuns e em itálico, enquanto as glosas em maiúsculas, dando assim, acesso à
tradução literal da LIBRAS e o mais próximo possível das narrativas em LIBRAS,
respectivamente; outrossim, relembramos que os enunciados em LIBRAS (em glosas) muitas
vezes ganham dimensões para linguísticas, (com explicações postas em parênteses) de alguns
recortes na língua portuguesa.
Os materiais textuais em LIBRAS disponibilizam uma gama de informações,
conceitos e descrições que caracterizam um contexto social educacional e, de igual modo,
evidenciam como os professores surdos estão percebendo suas práticas pedagógicas e o uso
do material didático.

4.1. CATEGORIAS CONCEITUAIS.
Uma pesquisa científica sobre professores surdos, como agentes educacionais e
representantes da comunidade surda, articula-se às interrogações relacionadas ao exercício do
magistério, há pouco tempo regularizado pela graduação em Letras Libras, e, mais
recentemente, a um conjunto de seus saberes e fazeres articulados à docência em sala de aula,
sendo peculiar os modelos surdos aos seus alunos surdos na Educação de surdos.
Para delimitar as unidades de análise, visamos adequar questões do roteiro para as
entrevistas da língua portuguesa para a LIBRAS e da LIBRAS para o português, e nas
anotações realizadas durante a observação de aulas, em turmas do ensino básico, dos
professores entrevistados.
As falas dos entrevistados foram organizadas seguindo o guia das questões (já
apresentado), procurando privilegiar as informações recolhidas, na sua principal língua de
interação, sobre suas concepções, saberes no exercício de sua prática, nas observações em sala
de aula.

69

Inicialmente, fragmentos de suas falas foram segmentados como categorias
correlacionadas a um dos cinco eixos, relacionados a cinco campos, onde exploramos as
seguintes abordagens:
1) tecnologias digitais para compreender a definição e utensílios digitais usados;
2) imagem entendida como adereço ao conteúdo ou o próprio conteúdo das aulas;
3) concepções pedagógicas a fim de nortear a que tipo de elaboração, criação,
teorização, ancoragem emergem para a produção dos materiais didáticos digitais utilizados;
4) formação docente que os professores surdos tiveram como forma profissão e base
para habilitação e qualificação e;
5) materiais didáticos digitais com uso de imagem, um olhar mais funcional e
pragmático de seu saber-fazer na educação de surdos, como docentes surdos, como sujeitos
surdos.
Vale ressaltar que
(...) nada impede que se utilize mais de uma unidade de análise no mesmo
estudo. Isto pode ser feito tanto para a investigação de um mesmo aspecto,
como para diferentes aspectos do problema, bastando, neste caso, que se
especifique que unidades correspondem a que aspectos da análise. (ALVESMAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 170)

Em seguida, foram feitas as observações de campo através das gravações em vídeos
por meio de smartphone e tablet, e apontamentos realizados a posteriori. Esta última foi para
verificar na prática o que nos foi relatado nas entrevistas, como tais informações se estruturam
em sala de aula, dando-nos suporte mais preciso para a interpretação dos dados colhidos na
conversação.

4.1.1. Tecnologias digitais.
Os povos, em diferentes séculos, vão se reinventando e também (re)inventando e
(re)significando meios de comunicação e a utilização deles, em decorrência das necessidades
de conhecimento, informação, relações estabelecidas nas mais distintas sociedades. Pactos e
demandas emergem das dinâmicas e dos movimentos sócio-históricos, construídos ao longo
da experiência humana de comunicar e interagir, produzindo, assim, novas fórmulas de
integração por diferentes meios entre os seres da mesma comunidade.
Nossas reflexões, nesta unidade de análise, buscam compreender como tecnologias
digitais avançadas concatenam com as aspirações simbólicas, abstratas, legitimação dos
hábitos das linguagens, organização, sistematização de saberes e praxes de apoderamento dos
meios digitais às mediações pedagógicas por professores surdos.
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Transpondo algumas colocações de Martin-Barbero (1997) para o universo dos
professores surdos, podemos considerar a possibilidade de que os mecanismos tecnológicos
mais avançados estão sendo assumidos pelos professores surdos como meios metodológicos,
no processo ensino-aprendizagem de seus pares linguísticos, utilizando-os como valor cultural
na educação de surdos. Ou, se também, tais ferramentais digitais evocam convergência entre
elas e a educação de surdos, como um marco histórico cultural, podem mudar paradigmas nas
concepções pedagógicas nas práticas de ensino na educação de surdos, ou se meramente são
instrumentos da história da cultura surda, que em nada é dessemelhante à apropriação feita
por professores ouvintes na educação de surdos e educação como um todo.
Olharemos para as relações das concepções, das práticas, dos contextos sobre
tecnologias digitais e os tipos de mídias digitais utilizadas em sala de aula por professores
surdos, bem como, sua relação à LIBRAS, às imagens e à visualidade.
Para desvendar o entendimento sobre tecnologias digitais, os professores surdos foram
indagados sobre sua compreensão das tecnologias digitais. Apesar da direção da questão ser
conceitual, as respostas eram mais práticas sobre o uso das tecnologias e os tipos de
apetrechos digitais utilizados por eles.
S1 É importante na educação de aula o uso de televisões como material
didático; é um tipo de material didático que dá para trabalhar o visual, o
campo visual, a imagem. A imagem eu pego e assistindo muito do YouTube,
também penso muito no Google como fonte de pesquisa das imagens.
S3 O que é entendo tecnologias digitais são para leitura de jornais, o
telefone, o computador, podendo ser usados em sua sala de aula. Em minhas
aulas uso mais YouTube, o Google, faço pesquisas em sites para preparar
aula. É uma aula dialógica com os alunos por meio da língua de sinais.
S4 Digital, para mim, é mais o uso de ppt, dvds, filmagens, vídeos, pesquisas
diversas em redes sociais, na internet. No meu plano de aula, eu uso mais
facebook, tablete, TV, pesquisas diversas de acordo com o entendimento do
aluno e a série.
S4 Como já aconteceu várias vezes, eu faço uma ligação com o conteúdo da
aula. Eu pesquiso primeiro no Google sobre diferentes acontecimentos e
faço do assunto uma abordagem a ser tratada na aula, é importante.
Discuto com os professores, assim e faço todo o trabalho pedagógico de
informação, de conhecimento, do risco de que é isto e aquilo, mas sempre
acompanhando o currículo escolar.

Nos recortes selecionados, primeiramente, verificamos que os conteúdos são
pesquisados antes e durante as aulas. Se for preciso dar exemplos dos temas lecionados, os
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sites são acessados no tempo das aulas. As classes são equipadas com televisores e internet
para esse fim.
É relevante um planejamento do que será ministrado em sala de aula, das atividades,
dos temas a serem abordados, dos conteúdos pré-selecionados, entre outros itens. A pesquisa
docente emprega variações de métodos e objetivos, mas abertura ao inesperado, à dúvida, às
curiosidades também são bem-vindas na atividade pedagógica.
Essa dinâmica trata de negociações e ajustamentos provenientes das relações vivas,
democráticas, contextuais, situacionais, intersubjetivas, da parceira interativa entre os
professores e os alunos. Os saberes mobiliados nesse momento “são representações mentais a
partir dos quais os práticos ordenam sua prática e executam suas ações; trata-se, portanto, de
saberes procedimentais e instrumentais” (TARDIF, 2014, p. 231), elaborados pelos docentes,
mas ações ganham formas a partir dos alunos.
Nossa primeira observação é que, obviamente, a autonomia de aprendizagem dos
discentes é um valor ressignificado nas orientações de práticas de ensino. Mas precisamos ser
educados como professores a habilidades de mediar forças de interesses diversos no ensino. A
ambição de uso da tecnologia, como ato inovador e espontâneo, acaba por assentar práticas
que se desvinculam da necessidade.
Em segundo lugar, notamos que há uma flexibilização do plano de aula, quando algum
assunto foge àquilo que estava preparado, os professores surdos permitem desvios de rotas
preestabelecidas, conquanto sejam para complementar os conteúdos estudados.
A multidirecionalidade de saberes, dos interesses de temas, das lembranças sobre
assuntos reativados por algum indicador simbólico desencadeia um saber coletivo o qual é
“construto social produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas deliberações,
racionalizações e motivações que constituem a fonte de julgamento, escolhas e decisões.”
(TARDIF, 2014, p. 223).
Aqui estamos falando de perguntas, comentários dos alunos reaproveitados,
rearticulados para dentro do planejamento, em um esforço de usar “a deixa”, tornando-a ponto
de cruzamento com aquilo que se ensinava, o que não aconteceria com professores sem
domínio da LIBRAS. Essas intervenções dos alunos não existiriam, permaneceriam na
“mudez” abstrata, intimidadas pela falta de interação entre os presentes ali.
Em terceiro lugar, constatamos que o Youtube fixa-se em primeiro lugar dentre os sites
acessados. Acredita-se que essa preferência dá-se menos pela facilidade de acesso do que pela
ávida procura por imagens em movimento. Os assuntos e conteúdos pré-fixados no plano de
aula ganham (des)caminhos virtuais no decorrer das aulas.
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Nossa quarta percepção se confirma na fala dos professores, cujo sinal polissêmico
“interagir” (“relação”, “trocar”), foi usado por todos os professores surdos na coleta de dados,
chamando-nos à atenção para um fato linguístico: o acesso à dúvida, às perguntas e respostas
num mesmo idioma entre professor e aluno.
PRIMEIRO COLOCAR IMAGEM ENTENDER-NÂO, SINAL SABER,
DEPOIS PALAVRA PORTUGUÊS CONHECER-NÃO, RESUMIR DOIS
SINALIZAR E PALAVRA ENTENDER AGORA (paralinguístico: como se
fosse isso!!) „INTERAGIR’...OUTRA AULA SEM IMAGEM, PALAVRA
CONHECER-com-expressão facial (EXPRESSÃO IDIOMÁTICA QUE
SIGNIFICA LEMBRAR) AULA PASSADO ENTÃO „INTERAGIR. (Glosa S4
em 7m26s a 8m01s)29 (grifo nosso)
TEMA AULA EXEMPLO VER (paralinguístico: meneia a cabeça como se
fosse concordando) ENTENDER SABER „INTERAGIR’ EXPLICAR
„INTERAGIR’. (Glosa S1 09m1s a 09m13s) 30 (grifo nosso)

Na coleta de dados durante a observação participativa, esse fenômeno sociolingüístico
também foi presenciado. Essa relevância dada ao “interagir” nos remete a Tardif (2014,
p.221) quando afirma que:
A razão do professor, a razão pedagógica, se estabelece sempre em relação
com o outro, isto é, em suas interações com os alunos (...). Transformar os
alunos em atores, isto é, em parceiros da inteiração pedagógica, parece-nos
ser a tarefa em torno do qual se articulam e ganham sentidos todos os
saberes do professor.

A presença das tecnologias mais avançadas em sala de aula com a participação do
alunado – motivado por inúmeros aspectos, dentre eles a interação pela mesma língua, nos
dão a impressão de que as ações em sala de aula se instrumentalizam com componentes
midiáticos e coadunam práticas educacionais, da contemporaneidade, às práticas sociais dos
alunos, assim, fazem da tecnologia digital, objetos costumeiramente manipulados por alunos
surdos.
A reconfiguração das práticas pedagógicas e de materiais didáticos com intermediação
da tecnologia digital – em uma comunidade em que o visual é mais do que o olhar – é ler,
compreender e assimilar as informações linguísticas.
Duas concepções sobre tecnologias digitais – as de S2 e de S5 – foram peculiares, por
se direcionarem em sentidos opostos. A resposta de S2 é discrepante das demais, as quais se
29

Primeiro uso a imagem, não entendem, escrevo em português, que eles não conhecem também, tiro a
imagem..., depois usa as duas linguagens e a LIBRAS então eles respondem “ah é isso”, eu digo “é isso”.
Interagimos e assim eles entendem mais.
30

Digamos que o tema da aula seja (os alunos ficam atentos, estáticos me olhando quando explico em LIBRAS;
entendem e sabem o que eu falo porque falo em LIBRAS, interagimos na explicação.
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embasam em exemplos físicos e instrumentais da ideia de tecnologias digitais, enquanto a sua
tem um viés mais conceitual.
S2 As informações que eu tenho sobre tecnologia digital é que ela
possibilita, oferece à sociedade muitas coisas, muitos sistemas visuais com
texturas digitais; um sistema que possibilita vários caminhos para que a
sociedade possa ter mais acessibilidade. A tecnologia digital ajuda e
estimula a sociedade a avançar e compreender a tecnologia digital com seu
uso dentro de sala de aula e na educação dos surdos.

Outra resposta que destacamos foi a de S5 porque, mesmo tendo um longo percurso no
ensino de LIBRAS (antes mesmo de a lei, o decreto e a faculdade de Letras Libas existirem) e
com uma experiência considerável na manipulação de imagens e tecnologias, afirma uma
imensa falta de domínio sobre elas.
S5 O professor surdo precisa integrar-se a novos estudos de imagens, às
vezes eu não sei usar as imagens, então eu preciso aprender. O professor
[X] por exemplo, trabalha muitíssimo bem as imagens como nunca vi, é
muito legal o material que ele faz e eu fico muito boquiaberta e todos os
professores surdos ficam muito boquiabertos os com os materiais didáticos
digitais que ele faz com uso de imagem e tecnologia. Eu não sou boa nisso,
eu não sou muito boa, em uso de tecnologia em como preparar os materiais
digitais.

A equalização desse desnivelamento das dimensões conceitual, prático do uso, da
elaboração de materiais didáticos em aparatos digitais, com imagens mediando a reflexão,
pode confluir no currículo acadêmico de estudos sobre mídias, tecnologias, educação,
comunicação para o desenvolvimento de competências nessas áreas. Embora não se refira
especificamente à formação do professor surdo, a afirmação de Fantin (2012, p. 443) pode e
deve ser considerada.

(...) é importante que além da dimensão teórica, a dimensão instrumental
sobre o uso de ferramentas e tecnologias digitais também esteja contemplada
de alguma forma no currículo, não só para conhecer suas potencialidades e
seus riscos, mas para conhecer e saber usar suas linguagens e seus códigos
na perspectiva crítica de uma ampla aprendizagem que é parte essencial na
experiência de aprender. (FANTIN, 2012, p. 443)

As marcas surdas significam fronteiras e limites entre Ser Surdo e nãosurdo. Thoma (2012) e Chiella (2012) especificam algumas marcas surdas, tais como: orgulho
surdo, movimento surdo, comunidade surda, materialidade da surdez (corpo surdo). Há
também símbolos associados a fatores históricos como a fita azul (mortes de surdos com
cordas azuis na segunda guerra mundial), as mãos em movimento para representar o sistema
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de interação. Essas marcas são lembradas fora do calendário oficial da instituição de ensino
no Dia do Índio e ao Dia Internacional da Mulher, em que se celebram as lutas e conquistas
desses grupos mais vulneráveis. Dois entrevistados (S4 e S5), fazem analogias ao Dia
Nacional do Surdo a essas duas datas comemorativas e simbólicas, inserindo no conteúdo a
marca do “empoderamento surdo”, similares aos empoderamentos dos indígenas e das
mulheres.
S4 Questão da subjetividade que eu transmitir como empoderamento surdo
eu professor surdo, existe o dia da mulher, eu coloco o dia internacional da
mulher explico tudo que a mulher passou, sofreram quantas foram
queimadas, isso é empoderamento. Os surdos também podem ter esse
empoderamento, se lutarem por seus direitos, correrem atrás eu t não se
submeterem, tratarem sempre com respeito e terem equiparação de direito,
eu transmito , então, o conhecimento da identidade surda, da cultura surda,
das leis que envolvem a comunidade surda , das regras e políticas
linguísticas voltadas ara surdos, transmito isso tudo que é para eles, acho
que isso já é empoderamento, eu explico e comparo como os ouvintes em
sua vida social, toma posse, como os índios tomam posse e que os surdos
precisam aprender os caminhos de se empoderarem e crescer , isso é
subjetividade, trabalhar as subjetividades da pessoas surdas como
professor.
S4 Bem, o que seria ou teria de político no meu material didático, veja por
exemplo no dia do índio. Eu explico sobre essa data que está no currículo e
depois digo que na semana seguinte vamos fazer um paralelo ao dia do
surdo e na data eu pergunto lembram que iria falar sobre nossa data ai faço
uma construção política (comparando)
S5 Então as tecnologias digitais são importantes para registro e
potencializam a cultura e identidade surda, para mostrar ao aluno através
de vários depoimentos, eventos, este é surdo, dançarino surdo, enfim,
mostramos modelos surdos que o aluno tem como modelo...assim como
movimento feminista onde todas as mulheres foram humilhadas e houve o
empoderamento delas, aqui também a gente trabalha o empoderamento. O
homem não pode humilhar a mulher, assim como o ouvinte não pode
humilhar o surdo.

O uso das TIC na educação, principalmente, no processo educacional em que grupos
minoritários possuem representantes, referências como educadores de seus pares, não ficam
vazias de discursos, engajamento (e ideologias sociais). O aproveitamento das aulas para
dimensionar ou mesmo “potencializar” (S5) e “empoderar” (S4 e S5) os alunos surdos das
marcas surdas e torná-los cônscios de seus direitos e “deveres cívicos” na comunidade surda
são demarcados fortemente, cotejando-os aos movimentos sociais dos índios e das mulheres. .
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Das imagens o que vimos sobre as marcas surdas é narrado por S5, por acreditar no
empoderamento cultural e identitários que a imagem e as tecnologias digitais de
armazenamento propiciam.
S5 A imagem causa empoderamento da cultua e identidade, tanto a
tecnologia quanto a imagem. Por exemplo, se você vai trabalhar sobre
depoimento de surdo que fez implante coclear, se os dados da historia de
criança surda não é filmado e o registro de sua historia, Claro.
Empoderamento da cultura, da identidade, a imagem e tecnologia, por
exemplo, trabalhar sobre depoimentos de surdos, a exemplo de surdos
implantados, a história de uma criança surda que era implantado e se não
filmar o depoimento histórico que ele largou o implante, como já vi o
depoimento de um surdo que fez implante, que não quis mais usar porque
não adiantou nada para ele, isso foi importante, mas se perdeu porque não
foi filmado.

A convergência das tecnologias digitais e da imagem no espaço educacional, tendo os
surdos professores como protagonistas das concepções, das práticas pedagógicas, e do que se
debate em sala de aula, e sobre o que se ensina nas aulas, fortalece o empenho dos surdos em
principiar uma fronteira da identidade, da cultura surda, das relações sociais, políticas,
históricas, paradigmáticas do Ser Surdo no alunado surdo.

4.1.2. Imagem.
A imagem é um significante visual com múltiplos sentidos a depender, sempre, de
uma interpretação do indivíduo leitor. Muitas e diversificadas são as imagens espalhadas na
sociedade, e, em especial, nas escolas e salas de aula. (SANTAELLA, 2012).
É justamente o uso imagens em dispositivos educacionais, que abordamos nesta
seção, procurando entender que conceituação os professores surdos conferem às imagens no
contexto na sala de aula, nos materiais didáticos, quando pesquisam e as selecionam. Essa
preocupação nos ocupa na tentativa de aperceber, na como as imagens são tratadas, o que
reflete, em certo grau, as palavras de Dondis (2003, p. 2), ao se referir a não intelectualismo
da linguagem visual, “a expressão visual significa muitas coisas, em muitas circunstâncias e
para muitas pessoas. É um produto da inteligência humana de enorme complexidade”
A mesma inquietude e o mesmo cuidado com as imagens em ambientes escolares
foram destacados por Santaella (2012, p. 14):
No contexto institucional da escola, alfabetização visual significa
desenvolver sistematicamente as habilidades envolvidas na leitura das
imagens, de modo a levar ao compartilhamento de significados atribuídos a
um corpo comum de informações (...) Diante disso, nada poderia ser mais
plausível, e mesmo necessário, que a imagem adquire na escola a
importância cognitiva que merece nos processos de ensino-aprendizagem
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Os aspectos de inteligibilidade e cognição na escolha, manuseamento e
compartilhamento das imagens frente ao costume de utilizá-las como adereços, ilustrações,
efeitos apreciativos, sem significações associadas e interligadas aos conteúdos, ou sendo, o
próprio conteúdo é que nos conduz à delicada empreitada de ver, dessecar, criticar, avaliar
como os professores surdos se apropriam das imagens.
Para S2 e S4 as imagens são acessadas por surdos e por ouvintes e, para eles, não há
distinção na visualidade de imagens comuns.
S2 A imagem não tem sentido por si só. Digamos, nós dois vamos passear,
vemos uma placa, você vai ter uma interpretação eu tenho outra bem
diferente para mim, era a mesma imagem com mensagem distinta. Ressalvo,
pode representar uma coisa para você, outras coisas, para mim.
S4 A imagem de um policial por exemplo. Estamos em uma sociedade que
cada um tem uma percepção do policial, tanto o surdo quanto o ouvinte vai
ter sua interpretação sobre o policial como agente trabalhador e a resposta
vai depender de cada realidade...uns que estão pertos de favela, outros que
são filhos de militares, governo que proíbe os surdos de ser militar, porque
eles falam que querem ser militar e me perguntam porque não podem,
outros acham... sempre pela experiência de deles é a interpretação da
imagem.

Para ambos entrevistados, a imagem possui uma ampla interpretabilidade, subjetiva e
pessoal. As falas de S2 e S4 nos remetem a que “interpretar uma imagem é um processo que
se acrescenta ao mero reconhecimento” (SANTAELLA, 2013, p. 122), já que se assemelham
às suas características à pessoa e ao objeto.
A imagem de um „policial‟ para S4 se sujeita à referencialidade para formar a imagem
mental do agente da lei. Para sua percepção, a imagem evoca a identificação do indivíduo sob
a relação pragmática com o item visual. A interpretação do signo visual está no contexto
social, em saber “qual é o seu contexto de referência” (SANTAELLA, 2012, pp. 13, 110)
e também, como de forma arbitrária e convencional, representa a realidade. Por assim
dizer, as mensagens visuais dependem de um contexto para serem compreendidas. Também
acreditamos que a fala de S2 sobre „placa de trânsito‟ reflita a informação dada por Dondis
(2003), de que o ato de ver é natural, absorver as mensagens visuais partilhadas nos espaços
comuns é uma relação de convenção do que ela comunica a todos, também sendo um aspecto
de representação, condiciona à experiência subjetiva de cada um.
No entanto, os dois professores também revelam uma função discrepante das imagens,
quando relacionadas à gramaticalidade da LIBRAS, correlacionado-as aos descritores visuais
da LIBRAS, conhecidos como Classificadores, morfemas incorporados em verbos locativos e
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também a serviço do processo de adjetivação das características das pessoas, objetos, eventos,
coisas.
S4 Queria fazer diferente. Imagens com movimentos, visuais, Estratégias
que combinava com surdos, imagina o carro em movimento e derrapando na
pista, posso trabalhar os classificadores, os parâmetros da Libras.

Santaella (2012, p. 18) sugere que, “embora a imagem animada possa ser aplicada ao
cinema e ao vídeo, e usada como sinônimo de imagem em movimento, seu emprego tem sido
freqüente no campo da imagem digital”.
Pormenores aludidos por S4 na sintaxe visual espacial da LIBRAS, a que ele ordena
em uma seqüencia de posições bidimensionais, tridimensionais, simultaneidades são
idiossincrasias da língua.
S2 É partir dela, com classificadores, imagens, fazendo essa relação entre
tudo... todos esses elementos que nós trabalhamos como conteúdo, conteúdo,
a cultura, a gramática e a própria língua como instrumento de comunicação
e instrução... eles falam alguma coisa da gramática de língua de sinais
sobre classificadores que são descritores visuais... isso é visualidade que
busco na, com a imagem para correlacionar as espécies seres vivos, os
elementos Libras.

Nesse ponto, ambos os docentes (S2 e S4), dão duplo sentido às imagens. Primeiro,
reconhecendo que os significados estão relacionados ao contexto de vida de cada sujeito que a
ler; segundo, a de manifestação das imagens visuais como uma similaridade com os objetos,
coisas, pessoas, a que aludem, estendidos aos classificadores da LIBRAS.
Cabe esclarecer que
Na Libras, os classificadores(...) são configurações de mãos que,
relacionadas à coisa, pessoa, animal e veículo, funcionam como marcadores
de concordância. Assim, na Libras, os classificadores são formas que,
substituindo o nome que as precedem, podem ser presa à raiz verbal para
classificar o sujeito ou o objeto que está ligado à ação do verbo. Portanto, os
classificadores na Libras são marcadores de concordância de gênero:
PESSOA, ANIMAL, COISA, VEÍCULO. (FELIPE, 2007, p. 172)

Para melhor clareza do que S4 e S2 falam acerca dos classificadores, é necessário
entendê-los como imagem visual e código linguístico da LIBRAS. Dessa forma, a sua
visualidade e a sua enunciação exigem treinamento que obedeça convenções específicas nos
planos fonológicos, morfológicos e sintáticos da língua.
ESTRATÉGIA DIFERENTE COMBINA MOVIMENTO TER VER +
(paralinguístico = descrição icônica da imagem do carro em movimento
acelerado) CARRO ACELERAR CARRO-SUBIR CARRO-VIRAR CARROBATER CADA PARÂMETRO DA GRAMÁTICA. (Glosa S4 em 1m20s a
1m39s)
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Na LIBRAS existem signos arbitrários que, como em todas as línguas, são códigos de
uma convenção cultural, ou seja, que explicitem aquilo que de fato quer dizer. As habilidades
espaciais também estão inerentes nesse componente da gramática da LIBRAS, para que as
informações linguísticas visuais nela contidas possam, tacitamente na sintaxe visual, atribuirlhes a caracterização desejada.
Cotejando os estudos linguísticos da LIBRAS com os estudos semióticos dos signos,
podemos relacionar os classificadores a uma noção de signo icônico, (imagens lexicais com
relação à representação visual do, objeto que se relaciona ao plano físico). Segundo Quadros
(2004, p. 93) “os classificadores são geralmente usados para especificar o movimento e a
posição de objetos e pessoas ou para descrever o tamanho e a forma de objetos”, apesar dessas
propriedades linguísticas, a visualidade e iconicidade dos classificadores como imagens
visuais, embora sejam uma declaração visual do objeto representado linguisticamente,
poderiam redimensioná-los e ao plano cognitivo, por causa de sua ordem criativa,
interpretativa, descritiva da qualidade e da forma ao que se veicula, para produção de imagens
digitais e de diversas ordens, não sendo encontrados tais concepções e práticas de ensino.
O uso de imagem de modo competente não é tarefa fácil. A declaração do participante
S2 “Bem, eu não tenho muita experiência sobre isso” nos remete à Tardif (2014, p. 53)
quando afirma a importância dos professores “reverem seus saberes, julgá-los, avaliá-los e,
portanto, objetivar um saber formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos ao
processo de validação constituído pela prática cotidiana” (TARDIF, 2014, p. 53). Afinal, não
é porque são surdos que os conhecimentos sobre imagens, visualidade, linguagem não sejam
elementares na aprendizagem dos professores surdos em sua formação inicial e continuada.
S2 Não serve e não é bom usar qualquer imagem. Bem, eu não tenho muita
experiência sobre isso, mas as imagens que não servem são só aquelas que
representam a oralidade, o audismo. A organização, acredito, que todas as
imagens são possíveis, mas pouquíssimas não... aquelas que tem boca, voz
só essa não vão transmitir para o surdo o que representa a visualidade para
eles, a língua de sinais, a surdez.
S4 Depois insiro as imagens e, então, eles associam a imagem ao que estava
escrito em português e explicado em Libras. Daí eles descobrem o
significado da palavra inserida e do sinal produzido. Tudo junto faz com que
eles (sinal, palavra e imagem) compreendam mais, a fim de que haja
interação e trocas do conhecimento.
S5 vou organizando conteúdo pedagógico, o material pedagógico dos
parâmetros, dos classificadores, aí faço brincadeiras, atividades que eles
vão trabalhar os classificadores, vão pesquisar, mas isso já está planejado
por mim, e eles vão descobrindo e eu vou aprofundando conhecimento
.
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As citações de S2, S4, S5, em comum, nos revelam a falta de critério e metodologia de
aplicação didática pedagógica da imagem e de um trabalho orientado para que os alunos
aprendam a ler imagens.
As imagens e seu uso harmonizam-se com as contestações da comunidade surda como
vemos quando S2 diz: “mas as imagens que não servem são só aquelas que representam a
oralidade, o audismo...que tem boca voz”. Também com a preocupação aprendizagem do
português como segunda língua, o que é uma representação de poder social, como visto nas
palavras de S4: “depois insiro as imagens e, então, eles associam a imagem ao que estava
escrito em português”. E, ainda, com as especificidades gramatical e visual da LIBRAS como
explica S5, “vou organizando conteúdo pedagógico, o material pedagógico dos parâmetros
dos classificadores”.
Os professores surdos mostram que o uso da imagem é importante, cabível e
necessário, mas não demonstram qualquer rigor metodológico. Esse quadro nos remete a
Dondis (2003, p. 18 ) quando afirma que:
o visual é o único que não dispõe de um conjunto de normas e preceitos, de
metodologia e de nem um único sistema com critérios definidos, tanto para a
expressão quanto para o entendimento dos métodos visuais. Por que,
exatamente quando o desejamos e dele tanto precisamos, o alfabetismo
visual se torna tão esquivo?

A imagem é um componente fundamental para o surdo pela sua importância na
mensagem sua linguística, dada fundamentalmente de modo visual: S2 “Você acredita que a
imaginação do surdo ajuda no momento das imagens, sim, porque tudo é muito mais visual, o
mundo dele (o surdo) está dentro de visual, ele não escuta nada. ”
A presença da imagem é secundária às demandas, às pautas das causas surdas,
discussões antigas na história da educação de surdos e sua cultura, apontados na fala de S5 “A
imagem causa empoderamento da cultura e identidade do surdo” e S4 “Primeiro trabalha-se
a imagem, porque se não sabem português e não percebem o significado pelos sinais, então
entra a imagem (eles têm pouca informação) para que eles compreendam o conteúdo.
O entrevistado S4 diz que nos anos do ensino fundamental “já utilizava a visualidade
quando estava lecionando às séries iniciais. Eu ensinava a escrita de sinais, figuras,
imagens” e S1 indaga que “ele [aluno surdo] percebe o que é, entende a mensagem visual
sem precisar explicar”. Essas passagens, que exprimem despreocupação com uma formação
específica para a leitura de imagens, confirmam que o sistema educacional enfatiza o modo
verbal e “pouco ou nada se preocupando o caráter esmagadoramente visual da experiência de
aprendizagem da criança” (DONDIS, 2003, p 17).

80

Abaixo serve-nos o exemplo em séries iniciais.
MOSTRA IMAGEM VER (paralinguístico= pausa no verbo ver – advérbio de
frequência) DELE IMAGEM ENTENDER OLHO (paralinguístico =
apontação com dedo indicador no olho direito e depois no olho esquerdo
[gramática]PRONTO! REGISTRO REGISTRO ENTENDER + EXPLICAR
EXPLICAR ENTENDER[ ]REGISTRO. (Glosa S1 em 2m37s a 2m58s) 31

Conhecimentos estéticos da imagem e sua composição passam desapercebidos na
prática de ensino por meio de instrumentos digitais. O valor estético poderia facilitar o
entendimento da imagem, as razões de ser aquela ou essa imagem. Assim, a imagem não tem
a mesma presença pedagógica nos temas, conteúdos e discussões em sala de aula. Sua posição
é secundária, subjugada ao tema transversal.
S1 exprime estado de precaução com a adequação da imagem – à faixa etária e ao
grau de instrução dos alunos – sendo cauteloso na sua utilização, “Eu utilizo muito imagens
cabíveis à idade, à mentalidade, ao entendimento do alunado...”. Na mesma direção,S3
afirma que “Não é qualquer imagem que deve ser usada na educação de surdo, no ensino de
Libras não podemos fazer escolhas aleatórias, precisamos ser crítico, para que as imagens
combinem com texto e contexto”.
Esse esmero resulta de um saber experiencial, nos termos apresentados por Tardif
(2014), destacando-se que essas posturas foram práticas de cada professor surdo participante.
A matriz linguística da LIBRAS é forte tendência a transpor a imagem, o signo linguístico
transcende ao signo imagético, caracterizando uma sintaxe da imagem-verbal.

4.1.3. Concepções pedagógicas.
O termo concepção possui uma variedade de significados. Recorremos ao dicionário
Aurélio, no formato digital, disponível na internet32, que define a palavra concepção (no
singular) da seguinte maneira: ato de conceber, de compreensão, de idear, conjunto de
faculdades intelectuais. Esses sinônimos da expressão “concepção” consideramos pertinentes
serem tratados aqui.
Como ato de conceber, a concepção que queremos saber dos professores surdos é
quanto à produção e criação dos materiais didáticos digitais, da imagem emníveis de
desmembramentos em sua bifurcação ora acessório, ora pedagógica. As dicotomias importam
para sabermos como pensam as imagens e como agem com e em mídias digitais.
31

Mostro uma imagem, eles ficam observando, vendo. Eles entendem bem pela visão a imagem. De imediato
assimilam a explicação, entendem.
32

https://dicionariodoaurelio.com/
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Tardif (2008) nos traz ponderações interessantes e elementares a respeito dos saberes
dos professores e de suas práticas docentes. Ele acredita que os professores exercem
atividades pedagógicas, advindas de um conjunto de conhecimentos, impulsionados por
inúmeros saberes adquiridos ao longo da vida escolar. Esses saberes envolvem tanto as
experiências vividas na qualidade de alunos, como as experiências adquiridas,
profissionalmente, na qualidade de professor de carreira. Para Tardif (2008), os saberes
educacionais e pedagógicos dos professores são também plurais, espaciais, temporais,
multíplices, subjetivos e intersubjetivos. Neste sentido, a discussão sobre a atividade do
professor, implica em
Rever os saberes e as práticas dos professores; refletir sobre a articulação
entre teoria e prática, compreender a trajetória profissional vivenciada no
contexto da sala de aula como possibilitadora de aprendizagens sobre a
profissão; entender que a experiência docente se configura como importante
elemento no processo de desenvolvimento pessoal e profissional do
professor; e que o cotidiano escolar fornece material relevante para
compreender a realidade por eles vivida, seus saberes e fazeres. (CASTRO;
ALVEZ-MAZZOTTI; MAIA, 2013, p. 16)

As narrativas dos professores surdos que declaram existir carência materiais didáticos
constituídos, especificamente por e para surdos, tanto para a disciplina LIBRAS, como para as
demais cadeiras, suscita a necessidade do compartilhamento de saberes e práticas entre os
colegas de profissão.
S5 Discuto com os professores, assim e faço todo o trabalho pedagógico de
informação, de conhecimento, do risco de que é isto e aquilo, mas sempre
acompanhando o currículo escolar.

Também é importante notar que o saber disciplinar é evidenciado nas falas dos três
professores surdos. Mesmo não existindo um currículo escolar pré-definido em nível nacional,
os conteúdos definidos in locus (no INES, pelos professores surdos do INES), são
rigidamente respeitados por todos os docentes. Isso é evidente porque a ementa, o currículo, o
plano de aula/curso e planejamento são citados pelos professores entrevistados.
S1 O currículo você pode usar então eu uso imagem sempre está bem
articulado com o currículo com a ementa imagem pode ser utilizada para
qualquer tipo de assunto, sempre acompanhando o currículo escolar, a
ementa escolar.
S4 Eu como professora também me espelho muito no plano de aula, porque
hoje é muito novo ensino da Libras como disciplina curricular nas séries do
fundamental ao ensino médio.
S5 O currículo e a ementa são a minha base para trabalhar qualquer
conteúdo em sala de aula com os alunos, por exemplo.
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Portanto, o currículo e a ementa tornam-se carros-chefe do preparo do plano de aula e
do planejamento das atividades propostas aos alunos surdos. Os conhecimentos vinculados ao
currículo (e ementa) “são a gama de programas desenvolvidos que articulam o ensino de
assuntos e tópicos específicos em diversos níveis, bem como a variedade de materiais
didáticos disponíveis relativos àqueles programas.” (CASTRO; ALVEZ-MAZZOTTI; MAIA,
2013, p. 18), como evidenciamos na colocação de S5 “O currículo e a ementa são a minha
base para trabalhar qualquer conteúdo em sala de aula com os alunos”, e na de S1“O
currículo você pode usar então eu uso imagem sempre está bem articulado com o currículo ”.
Os citados documentos relacionados ao ensino, conforme visto nas entrevistas e na
observação participante, são considerados pelos professores.

Resgatamos a quebra de

protocolo para assuntos díspares e distantes dos programados. Por exemplo: eventualmente há
necessidade da introdução de outros tópicos, levantados pelos alunos, que, de modo geral,
referem-se a pontos integrados aos discursos surdos de inacessibilidade, de marginalização às
informações, aos conhecimentos gerais. O foco dá-se a partir de suas próprias experiências
como sujeitos surdos e discentes no passado.
S2 Por exemplo, a minha prática e experiência hoje como professor está
pautada na experiência de quando eu era o aluno, para ser o professor que
sou hoje. Eu e meus colegas de turma discutíamos o que a gente não
entende nada do que o professor fazia, todo conteúdo que ele ministrava a
gente não entendia, porque ele só escrevia no quadro, era muito pouco pra
gente, era falho para nossa formação, e aí é essa perspectiva de que não
quero fazer enquanto professor, essa constituição subjetiva de trabalhar
inversamente daquilo que eu fui trabalhado.
S5 Eu acho que na área de e educação estamos em dois momentos distintos.
Quando eu era criança, eu estudava em escola inclusiva, que focava mais na
oralização, a língua oral, em português, o que os professores explicavam
não ficava claro para mim. Como eu já disse, meu irmão, que me ajudava.
Não tinha LS, aqui é outro contexto educacional, temos professores surdos e
a instrução, a transmissão de conhecimento pela língua de sinais.

Para S5, o uso de imagens, de tecnologias digitais, de materiais que envolvam a
imagem em movimentos, para abordar tramas extracurriculares, e, assim, atingir seu projeto
educacional, o que ratifica a relevância da “experiência vivida enquanto fonte de viva de
sentidos a partir da qual o próprio passado lhe possibilita esclarecer o presente e antecipar o
futuro”. (TARDIF, 2014, p. 66)
Essa tendência da temporalidade do conhecimento e estímulo vemos abaixo.
PORQUE PEDAGÓGICO EU LIBRAS SINALIZAR SOCIEDADE
INFORMAR 2PEGAR1-CONVERSAR (paralinguístico = na gramática os
números indicam que é verbo direcional, de concordância, na oração seria
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voz passiva) ADAPTAR COMBINAR OFERECER ELES EVOLUIR
FUTURO ACADÊMICO LETRAS LIBRAS PEDAGOGIA BILÍNGUE
CAMINHOS ESCOLHER QUALQUER FACULDADE. (Glosa S4 em 5m17s
a 5m39s) 33

Já S2 fala de sua trajetória de aluno do INES, sustentando a concepção de que “uma
boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre
como ensinar provém de sua própria história de vida, principalmente de sua socialização
enquanto alunos” (TARDIF, 2014, p. 68).
Me@34 prática me@ experiência E-R-A aluno sentar (no sentido de
assitir)ele-profess@r ruim (negativo) zero na testa (paralinguístico = não
entendia nada) discutir, discutir alun@ geral dentro sala aula EX INES
(paralinguístico = “ex” sinal soletrado que pode ser entendido “era, fui algo
ou alguém”)profess@r transmitir nada Libras material frágil só texto, texto
quadro como! Porque El@ não aproveitar tecnologia. Eu aprender próprio
(quer dizer “por mim mesmo”) ...depois transformar profess@r igual El@
não... (expressão facial de rejeição) desvio na mão (paralinguístico = outro
caminho) tecnologia aproveitar preparar imagem desenho famoso
(expressão idiomática = conhecido)35B-L-O-C-O (refere-se a folha papel
cartão) desenhar desenhar figura escrever quadro pra-quê? Desenho é
registro [...] precisar usar tecnologia ter computador melhor fácil inserir
colocar...verdade ter-não material aqui criar. (Glosa S2 em 27m10s a
28m23s)36

Para atuar em uma aula é preciso estar aberto a uma diversidade de temas, pois mesmo
um professor que segue, rigidamente, o currículo e o programa escolar, concorda que a
flexibilização é necessária, sendo favorável aos saberes experienciais. A seguir, com base nos
depoimentos de S5 e S1, podemos observar que assuntos não contemplados no currículo
precisam e são incorporados nas aulas, porque, conforme todos os professores enunciam, os
surdos não têm informação em casa.

33

Porque meu trabalho pedagógico na sociedade é usar discurso político para dar base para que no futuro eles
desejem fazer faculdade, pode ser, faculdades de Letras Libras, Pedagogia Bilíngue, ou qualquer outra
graduação, mas construímos caminhos para isso, nós fazemos, também, um trabalho de conscientização.
34

A LIBRAS não tem marca de gênero masculino e feminino, o símbolo @ demarca serem os substantivos,
adjetivos e alguns pronomes sobrecomum ao dois. (FELIPE, 2007)
35

As palavras soletradas são marcadas na transcrição de português para LIBRAS separadas por hífen (FELIPE,
2007)
36

Minha prática vem muito da minha experiência como aluno surdo daqui do INES. Ficávamos sentados
assistindo o professor oralizando, mas não entendíamos nada. Nós alunos discutíamos muito sobre essas práticas.
O professor era muito ruim, não havia material algum em LIBRAS, ele não sabia LIBRAS, só escrevia em
português! Não fazia nenhum uso de tecnologias, eu aprendi a manusear as tecnologias sozinho. Agora como
professor, eu quero ser diferente dos professores que eu tive, ir por outros caminhos, como usar diversas
ferramentas, como blocos, desenhos, imagens, tecnologias, computador para que possam ser registradas. Ainda
estamos em processo de criação de material didático, porque, na verdade, ainda não temos nada.
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S5 Eles iriam continuar sem saber... então, além da televisão, eu utilizo o
DVD, (...) pois que eles não sabem muitas coisas. E aí aproveito esse
material para ver, e discuto o perigo, o risco de doenças já sexualmente
transmissíveis, de drogas.
S1 Por exemplo, se for trabalhar fenômenos da natureza não têm como
contextualizar com a identidade e a cultura surda.

De fato, na observação participativa nas aulas ministradas pelos docentes S5 e S1, os
temas transversais embora não façam parte do currículo de ensinar LIBRAS, foram elencados,
tais como, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, fenômenos da natureza, etc.
Nesse ponto, há entre uma negociação entre o aluno surdo e o docente surdo, com
quem ele aprende na própria língua, que reside no discurso surdo de desinformação, não
suprido pelos meios de comunicação, pela família, ou na escola regular, com professores
monolíngües, distantes da realidade dos surdos.
Há muitas concepções pedagógicas tácitas no magistério, na formação e carreira do
professorado. Da graduação ao “chão da escola”, o ato de Ser Professor segmenta-se em
transições e transações contínuas, muitas vezes incompletas, conflitantes.
Quando o entrevistado S5 nos informa que “Discuto com os professores, é importante
a conversação entre os professores” acerca de tudo que a disciplina LIBRAS deve ensinar,
constatamos que inexistem documentos e materiais didáticos específicos.
A atividade educativa, aqui, diz respeito à comunicação e à interação
enquanto processo de formação que se expressa através da importância
atribuída ao discurso dialógico e retórico. A discussão com o outro não é
somente um meio educativo; é, ao mesmo tempo, o meio no qual a própria
formação ocorre e a finalidade da formação, que só pode ser identificada
através da aquisição de uma competência discursiva. (TARDIF, 2014, p.
165)

Nisso os professores surdos – oriundos de uma recém formação em licenciatura, que
passa por força de lei – são convocados a elucidar a doutrina, a propor um currículo novo para
uma disciplina nova. Eles são professores experientes na prática, mas novos como habilitados
ao ofício do magistério. Reúnem-se para uma discussão sobre oque ensinar e como ensinar,
em uma ação conjunta com vistas a um saber social.
Consideramos que “esse saber é social porque é partilhado por todo grupo de agentes –
professores – que possuem uma formação comum”. Todos foram alunos do Letras Libras;
labutam na mesma instituição de ensino, o INES; sofrem com a esterilidade de materiais
didáticos específicos. Juntos procuram garantir a legitimidade de suas ações. Uma força tarefa
onde
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S1 Os professores surdos debatem os conteúdos, e não decidem por si
mesmos, precisam de teorias diferentes opiniões diferentes, por que o
conhecimento muda e avança
S2 Somos nós professores surdos que estamos e precisamos criar tudo,
elaborar o material, a produção de materiais didáticos digitais, e nós
fazemos pautados na ementa que nós recebemos.
S4 Eu não tenho material didático, não existem materiais didáticos na
educação de surdos, somos nós mesmos, professores surdos que produzimos.

Tais concepções se constroem no confronto entre teoria e prática, formação e prática
docente. Nas palavras de Tardif (2014, p 14):
O saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos
definidos de uma vez por todas, mas um processo em construção ao longo de
uma carreira profissional, a qual o professor aprende progressivamente a
dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que se insere nele e o
interioriza por meio de regras de ação que se tornam integrante de sua
„consciência prática‟.

Ou como afirmam Castro, Alves-Mazzotti e Maia (2013, p.18):
Aí estariam envolvidos os saberes disciplinares, que se refere ao conteúdo a
ser ensinado; curricular, relacionado à transformação da disciplina em
programa de ensino; das Ciências da Educação, referente ao saber
profissional específico; da tradição pedagógica, isto é, ao saber dar aula; da
experiência, relativo à jurisprudência pedagógica; e da ação pedagógica, o
saber da experiência que é testado e tornado público. (CASTRO; ALVESMAZZOTTI; MAIA, 2013, p. 18)

Aproximar os saberes curricular e experiencial é importante para a seleção dos
conteúdos a serem discutidos e integrados na disciplina LIBRAS. Para S5 há urgência em
unificar os currículos de todas as escolas e universidades que já tenham a LIBRAS como
disciplina obrigatória e ou optativa:
S5 a Libras não está no PCN – Parâmetros curriculares nacional, currículo
mínimo nacional que tem de ser dado nas disciplinas, assim qualquer
professor de Libras, em qualquer escola do Brasil poderia ensinar o mesmo
conteúdo, no Brasil inteiro, claro cada um com sua estratégia, sua
estratégia de ensino, respeitando o regionalismo...as necessidades locais
mas se tem o PCN em Libras o conteúdo que dermos aqui no Rio é o
conteúdo que será dado em outro estado, outra cidade, interior, centro
urbano, para alunos das series X e Y.

A respondente S5, a inclusão da LIBRAS nos PCN poderia ter ocorrido, desde que
passou a ser legalmente constituída como disciplina curricular. A organização de um currículo
comum, no território brasileiro, precisa considerar a questão cultural, linguística dos surdos.
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Nesse ponto, embora não se dirija especificamente à questão dos surdos, lembramos Fantin
(2012, p. 442) quando afirma:
Entender o currículo como prática cultural significa considerar o conjunto de
experiências no contexto escolar que envolve um sistema de valores,
comportamentos e conhecimentos, e não apenas relações entre formas e
conteúdos a assimilar. Nessa perspectiva, o currículo envolve todo tipo de
aprendizagem e de ausências que os alunos podem ter pelo fato de estarem
sendo escolarizados.

Na observação participante e nas entrevistas constata-se nichos de comportamentos,
valores, discussões, crenças, relações sociais, relações intrafamiliares trazidas à tona nas
interações entre professores e alunos surdos. A exemplo disso, na aula observada de S3, foi
debatido como os alunos surdos agem e reagem em grupos de famílias no whatsapp, quando
são o único do grupo familiar com surdez, diante de mensagens digitais, visuais, com sons,
músicas, falas orais sem legendas, tradução para LIBRAS.
A partir dessa observação, surgiu a proposta de conhecer as experiências dos discentes
ante uma situação tão corriqueira para os ouvintes membros dos grupos familiares, porém, se
tornando virtualmente mais um espaço de exclusão. Conquanto sendo um aplicativo celebrado
pela facilidade comunicacional, vê-se aí um problema de exclusão social repetindo-se.
A respondente S3 explanou sua séria e ríspida decisão de comunicar no grupo que
sem o cuidado de envio de mensagens sem legenda, ela sairia dessa rede virtual. Nesse
instante, foi possível perceber a origem dos saberes experienciais na prática cotidiana dos
professores. Essa ação nos permitiu observar que, assim como em outros contextos docentes,
“os saberes experienciais fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto de
trabalho na escola” (TARDIF, 2014, p. 50). Ou seja, a intencionalidade faz com que “os
saberes experienciais adquirem também uma certa objetividade em sua relação crítica com os
saberes disciplinares, curriculares e da formação profissional” (TARDIF, 2014, p. 53).
A respondente S5 critica a ausência de interdisciplinaridade – em um Instituto que se
considera como uma escola bilíngue – o que poderia contribuir para o avanço de etapas de
aquisição dos dois idiomas.
Trabalhando com duas línguas em uma escola bilíngue, às vezes o que vai
aprender em LIBRAS sobre morfologia, o aluno não vai entender o que é
morfologia, o que são partes morfológicas da palavra, mas eles conseguem
fazer associação lá na língua portuguesa.

Nesse ponto, S5 discute diretrizes para implantar articulação multimodal,
interdisciplinar, de associação e integração de dois currículos em uma concepção bilíngue na
educação de surdos, efetivando a aquisição da segunda língua (português) em comparando
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com a aquisição da primeira língua (LIBRAS). Atualmente isso ocorre pelos esforços pessoais
entre S5 e docente da língua portuguesa, não sendo um fato institucionalizado.

4.1.4. Formação docente.
Como vimos, para Tardif (2008, p. 36) os professores também ancoram seus
exercícios pedagógicos e suas concepções “pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais”. Desse modo, o saber curricular é adquirido enquanto são alunos das
faculdades de Licenciaturas e Pedagogia.
Os cincos professores surdos relataram que a formação na faculdade de Letras Libras
possui forte inclinação para estudos linguísticos aplicados à LIBRAS com grande número de
trabalhos e atividades voltados para a Linguística, mas que além do estágio, poucas
disciplinas foram orientadas para a prática pedagógica, prática de ensino.
De modo geral, essa situação está presente nos cursos de formação de professores.
Araújo, Farias e Pedrosa (2014, p.4), ao questionarem se as TIC estariam presentes na
formação dos futuros professores, apontam “que a intensificação da prática reflexiva e a
presença da mídia-educação na formação de professores são prioritárias no cenário atual”.
A afirmação das autoras nos leva a considerar que elas concordariam com a colocação
de Fantin (2012, p. 443) de que
(...) a inserção curricular da mídia-educação necessariamente envolve uma
articulação entre os aspectos teóricos e práticos que fazem parte do seu
campo disciplinar. Isso significa que ao lado das questões teóricas e
conceituais, encontram-se as questões da prática pedagógica, ou seja, em tal
inserção curricular os saberes e fazeres mídia-educativos são pensados de
forma inseparável.

Os professores surdos reconhecem ser necessário a formação continuada na área da
prática educacional, como uma necessidade premente, para o melhoramento de técnicas,
metodologias e didáticas pertinentes ao seu ofício docente.
S1 E nos foram ofertados mais conteúdo para estudos linguísticos, poderia
ter feito mais pesquisas, como trabalhar imagens, filmagens, vídeos, mas
falou-se muito por exemplo... linguistico, linguistico ... mais lingüísticos.
S4 E como que isso funcionaria para a formação docente, falta na nossa
formação. A primeira faculdade na Faculdade de Letras Libras é recente,
tem pouco tempo que ela surgiu. Será necessário que o professor busque
uma formação continuada, porque ele se sente inseguro, ensina, leciona a
Libras (que é a língua dele), porém há insegurança porque há uma falha em
nossa formação, essa é a nossa preocupação. .
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S5 É necessário que na formação de Letras Libras sejam colocadas
disciplinas que trabalham com linguagem visual, é importante até para
poder comparar com outras linguagem, com a tecnologia, e saber a opinião
dos surdos, é saber o que os surdos sabem e não sabem, de criar com
visualidade, com material visual, então sinto que a nossa formação foi muito
fragilizada, fragmentada, precária nesses aspectos, nesse campo.

A ausência de mais disciplinas pedagógicas é comum na fala de todos os professores
surdos. Segundo eles, embora tenham concluído uma graduação para a formação de docentes
surdos voltada para que atuem na esfera educacional da cultura surda, os estudos de didática e
metodologia específicos para educação de surdos são poucos.
As informações dadas pelos professores testemunham, no exercício do magistério na
escola, o quanto o currículo disciplinar funciona e o quanto deixa a desejar. Para S5 “foram
60 horas de muitas disciplinas, estudamos muito linguística e gramática, fundamentos da
língua de sinais, mas o lado pedagógico, visual, não tivemos muito conhecimento, muito
estudos e educacionais”.
Essas percepções de carência, na formação inicial dos professores de LIBRAS e na
graduação em Letras Libras, são de grande valia, pois é na prática que eles estão validando e
desvalidando a base de sua formação acadêmica. Essas colocações são importantes, pois ao
compartilharem suas percepções e saberes da experiência docente, esses professores poderão
contribuir para o aprimoramento do curso que fizeram, lembrando que “a prática pedagógica e
a experiência profissional acumuladas por professores ao longo de suas vivências indicam que
a universidade também tem muito a aprender com eles.” (PEDROSA, 2003, p. 83)
O surgimento do Letras Libras deu-se em meio a uma conjuntura, que incide no atual
cenário da educação brasileira, de fragilidade dos cursos de formação de Normalistas, de
Pedagogia e licenciaturas, e o desenvolvimento desses programas são, em sua maioria, fruto
de acordos estabelecidos pelo governo brasileiro, para atender a demanda emergencial do
decreto de LIBRAS nº 5626, de 22/12/2005, não correspondendo às realidades das
instituições da educação básica e aos anseios dos professores.
S1 E nos foi ofertados mais o linguísticos, poderia ser pesquisa novas, como
trabalhar imagens, filmagens, vídeos, fala se muito do que exemplo...
linguistico, linguistico ... mais lingüísticos.

Nesse cenário, a formação continuada configura-se como uma potencial forma de
oportunizar aos profissionais em serviço o aprofundamento teórico e aprimoramento de
práticas pedagógicas, implicando em novos formatos de apreensão e transmissão de
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conhecimento pelos docentes nos espaços de aprendizagem. Sob perspectivas distintas, dois
entrevistados apresentam o significado da formação continuada.
S2 Eu acho importante o com uma complementação curricular,
complementaridade da formação do professor surdo sobre letramento no
início da formação e sempre uma formação continuada; e também é
necessário palestra que sempre trazendo um conteúdo novo, pesquisas as
novas Teorias.
S3 Será necessário que o professor busque uma formação continuada,
porque ele se sente inseguro, ensina, leciona a Libras (que é a língua dele),
porém há insegurança porque há uma falha em nossa formação, é a nossa
preocupação.

As ações de formação continuada são importantes quando novos temas e dilemas no
decorrer da profissionalidade docente vão surgindo, quando o tempo e a duração do curso de
licenciatura e Pedagogia são exíguos para abordar todas as demandas. Entretanto, são
programas homeopáticos no tratamento dos problemas formativos e educacionais no Brasil e,
muitas vezes, apenas abordam problemas locais, não se situando mais amplamente nas
lacunas existentes na área da Educação.
Certamente, a formação continuada é legítima e indispensável, desde que ela não se
motivada pela ineficiência dos cursos de formação inicial. Com frequência, a formação
continuada ganha contornos e implicações relevantes sobre as algumas ineficiências da
formação inicial, que deveria abarcar um preparo covalente entre teoria e prática, mas são
apartados.
Entretanto, a formação continuada não deve ser vista como de caráter compensatório,
porém, como uma atualização para o enfrentamento de problemas novos e para avançar junto
à sociedade tecnológica.
A formação inicial e a formação continuada são dois momentos de uma
mesma formação. Ambas estão comprometidas com o desenvolvimento de
competência necessária para o exercício da docência e, portanto, estão
comprometidos com a sociedade e com a comunidade. Esses dois tempos de
formação devem constituir uma unidade coerentemente integrada.
(PEDROSA, 2003, p.70)

Como afirma Pedrosa (2003, p. 83), “o processo de formação continuada significa, de
certa forma, uma oportunidade de os professores perceberem que eles próprios são
possuidores de conhecimentos que podem contribuir para a compreensão e aperfeiçoamento
do processo de ensino-aprendizagem”.
Isso significa dizer que programas de formação continuada podem configurar
importantes ações para situar os docentes em sucessivos e novos enfrentamentos, tendências,
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situações, podendo ser considerada, inclusive, como fator estratégico para aprofundar teorias
e práticas, posterior à formação inicial exigida ao exercício do magistério na educação básica.
A formação de professores prossegue durante todo seu percurso profissional, ela que
não se encerra em um único curso de graduação, na formação em determinada área de
conhecimento em que ele irá lecionar. A formação de professores prossegue com o acréscimo
de competências teóricas e práticas, decorrentes do constante processo de reflexão de sua
própria prática, ao longo de sua atuação profissional.
Essa perspectiva é de grande relevância, porque a qualificação dos docentes é essencial. Todo
investimento destinado ao aprofundamento de novos saberes e produção de conhecimentos,
ainda não explorados ou analisados, sempre promoverão resultados de e para melhorias da
área da Educação. Como aponta Fantin (2012, p. 438):
Na medida em que muitos professores não possuem um capital cultural para
selecionar os estímulos fragmentados e descontínuos, a formação inicial e
continuada pode contribuir para problematizar tais questões. Isso requer uma
reflexão sobre a relação entre a mídia, a comunicação, a tecnologia, a
educação e as políticas públicas e socioeconômicas mais amplas.

Fantin (2012, p. 445) nos recorda que “a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) contempla a
educação para as mídias através dos Parâmetros Curriculares Nacionais com uma proposta
que se refere à área de Linguagens e suas tecnologias e à área de Artes”. E é ainda Fantin
(2012, p. 445) que ressalta que “sabemos que a construção de um currículo é uma disputa de
territórios que envolvem relações de poder e, por vezes, correlações de forças conjunturais que
implicam uma busca de consenso.”. Essa afirmação nos leva a trazer a fala de S5 que propõe
“comparar os currículos de Libras e português para que o aluno tenha embasamento para entender a
gramática, a linguística, o funcionamento estrutural, a estrutura da língua portuguesa”, pondo em
xeque a equiparação, validação da disciplina LIBRAS com outras cadeiras. Nesse ponto nos

questionamos sobre a possibilidade e a dificuldade para a adição da LIBRAS nos PCN.
Com base no apresentado anteriormente, insistimos que os interesses e as concepções
do saber assertório, discursivos dos professores carecem ser vistos nos cursos das
universidades e suas críticas deveriam ser levantadas como propostas nos programas de
investimentos na educação básica e na formação de professores.

4.1.5 – Material didático digital com uso de imagem.
Lebedeff (2010) sinaliza que poucos são os estudos que identificam quais concepções
e práticas pedagógicas os docentes surdos se debruçam na seleção de imagens, na interface
delas com os conteúdos a ensinar, sua relação e fusão com a tecnologia em um processo de
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mediação e a aplicação na educação. Essa lacuna sugere que os educadores surdos deveriam
refletir mais sobre o papel da imagem na produção do conhecimento, agregando valor
pedagógico, salientando a cultura surda, tornando-a um alicerce capaz de operacionalizar o
pensamento.
Para Lebedeff (2010, p. 192)
Há uma carência de práticas reais que permitam aos surdos perceberem-se
realmente como sujeitos visuais, e, para perceberem as possibilidades de
construção de conhecimento que a
experiência visual permite realizar [...]
a surdez existe e necessita de uma proposta pedagógica nova, pensada para
suas singularidades linguísticas e culturais.

Nessa problematização, a invenção da didática surda, entendida como um elemento
pensado e construído pelos sujeitos visuais, explorando as imagens, sem condicioná-las a
objetos de adereço, mas, sim, como o próprio conteúdo pedagógico em si, com atribuição de
sentido em si própria. (TAVEIRA, 2014).
As comunidades surdas vivenciam o desenvolvimento tecnológico em um momento
sem precedente, podendo se manifestar coletivamente a partir de redes sociais, provocando
discussões, lutas por direitos e reconhecimentos sociais, políticos, educacionais, culturais e
linguísticos. Parece-nos que os surdos democratizam e demarcam o direito estabelecido por
decreto federal, conquistado como um processo civilizatório: o de ter sua língua como meio
de expressão, comunicação e acesso aos conteúdos educacionais.
As determinações do decreto da LIBRAS, nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, no
capítulo IV, 14º inciso VII, exigem que no processo de avaliação, atividades, correções de
provas, deva-se “desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de
conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo ou em
outros meios eletrônicos e tecnológicos” (BRASIL, 2005).
Dois aspectos são claramente vistos no apossar-se das TIC pelos docentes surdos na
Educação:
i) A valorização e ou a revalorização de si mesmo como surdo, outro olhar sobre a
surdez, para ressignificar quem são;
ii) Sobre os vídeos propriamente dito, em que se procura a proximidade imediata de
outros surdos (alunos), convidando-os a participar dessa expressão da culturalidade surda.
Tal exercício educativo traduz o sentimento que os surdos vivem, neste momento: a
busca da consolidação de uma posição que lhes permita uma visibilidade no “sentido de ações
políticas que não buscam a satisfação literal de demandas nem ganhos mercantis, mas
reivindicam o sentido de certos modos de vida.” (CANCLINI, 2005, p. 224).
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Para Fantin (2012) o currículo representa a relação de forças imateriais
circunstanciadas nos objetos de ensino, que tangenciam, por sua vez, as manifestações
simbólicas, subjetivas ou mesmo objetivas, políticas, linguísticas dos professores e da escola.
Esses implíticos foram mencionados nas concepções vistas nas falas dos professores, quando
os toma na elaboração dos conteúdos, dos planos de aulas, para formalizar as ementas
Entender o currículo como cultura real que surge de uma série de processos e
interações sociais leva à necessidade a analisar outras questões, como a
linguagem dos professores e os materiais utilizados, não apenas porque são
mediadores da cultura na escola, mas porque são artífices do que se
apresenta como cultura a professores e alunos. (FANTIN, 2012, p. 442)
.

As palavras de Fantin (2012) nos despertam para a percepção que os materiais
didáticos não são artífices passivos, vazios de significados e sentidos. Carregam consigo a
responsabilidade de elencar marcações culturais dos sujeitos que o usam como mediadores de
produção, circulação, aquisição dos saberes e conhecimentos neles espelhados.
É IMPORTANTE LÁ SALA AULA TELEVISÃO COMO MATERIAL
DIDÁTICA É MATERIAL DIDÁTICO PORQUE VISUAL ALUN@
ENTENDER CONHECER IMAGEM.(Glosa S1 em 1m40s a 2m00s)37

Bem, se os materiais didáticos (no caso do presente estudo, materiais didáticos
digitais) não são neutros e tampouco incidem no apagamento de intenções políticas,
educacionais, sociais, estão embutidos neles estratégias visuais, políticas, ideológicas para
regimentar os alunos surdos com fins de atuarem nas causas surdas.
S4 Uso um discurso político Para dar base para que eles podem ser e
construir no futuro, faculdades de Letras Libras, Pedagogia Bilíngue,
construímos material para o visual, se não houver isso eles ficam muito
limitados, calados, se não tiver trabalho com tecnologias eles ficam mais
fechados, porque muitos deles dormem, não estão aberto, nós fazemos um
trabalho de conscientização também.
S5 É importante a conversação entre os professores porque como não temos
materiais didáticos, as conversas e debates são estratégias que temos, já que
não temos material pronto. Esse momento de discussão é um momento
estratégico, já que não temos materiais didáticos digitais relacionados aos
conteúdos. Prontos.

Ou seja, seus utensílios didáticos digitais com imagens, seus pensamentos são
operadores argumentais, retroalimentados por marcas dos discursos surdos, marcas da
contestação e confrontação aos ouvintes. Seus objetos de trabalho estão submetidos a seres

37

É importante que as salas de aula sejam equipadas com recursos digitais como a televisão, porque são
materiais didáticos para o uso de imagem, o aluno surdo é visual, entende e conhece pela imagem.
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humanos carregadores de saberes, na posição privilegiada de Ser Surdo Professor, “dono” do
espaço tempo da argumentação emprestada nos seus produtos educacionais.
Em relação às atividades docentes e à preparação dos materiais didáticos digitais com
uso de imagens, S5 afirma sua preocupação com a discriminação social e o cuidado para que
seus alunos não sintam-se jugulados por isso.
Por exemplo, existe a ideologia da colonização ouvintista, os surdos são
ofendidos pelos ouvintes e não posso deixar passar em branco, que os
alunos não podem ficar com raiva, deixar passar, precisam lutar por
direitos e exigir respeito, claro que é ideológico da minha parte, atrás do
meu material didático tem uma intencionalidade, uma ideologia, por
exemplo, de dizer a eles sobre identidade surda deles.

Outra bandeira levantada como marca surda é a opulenta defesa de ocupação do
espaço da docência para o ensina da disciplina LIBRAS, com oficial jurisprudência
pedagógica para assumir o posto, independente de que os concorrentes ouvintes tenham
progressão formativa acima da graduação, não os legitimando a competência de ensino de
língua. Conforme desabafa S5
Então ouvintes que tem essas formações sem Letras Libras entraram, e os
surdos mesmo com Letras Libras, mas sem formação em mestrado e
doutorado, sempre ficam esperando a vaga por cotas38.

Os motes culturais são deslocados para os aparatos didáticos digitais com uso de
imagens pelos professores surdos, consoante alegação de carregarem a cultura de seus
representantes. Em S2 a simbiose entre currículo, material didático e cultura “é a gente
inventa material didático para dizer o que é referência de Cultura de língua, [...] é pautada
para constituição subjetiva da Cultura Surda, identidade surda, por acreditar... que eles são
seres sociais pertencente a uma comunidade ou uma língua Cultura.
Há carência de informações visuais e de materiais didáticos com uso de imagens em
mídias digitais, sobretudo daqueles que possam ser acessados por redes virtuais e que
contribuam para a sociabilidade da comunidade, cultura e identidade surdas.
S4 Minha experiência há dois anos aqui, com duas turmas diferentes, me
fazem perceber a carência, a ausência, a falha de materiais para nossa
disciplina.
S5 A disciplina Libras não tem material didático digital pronto, não tem ,
estamos criando agora, há ainda a necessidade, forte ausência, falta muito.

38

Poucos são os surdos que conseguem formação em mestrado e doutorado pela dificuldade de ingresso e
permanência. Note-se que não existe uma política de atendimento aos alunos surdos em Programas de Pós
Graduação, tal qual se dá na graduação.
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Só para ter uma ideia , quando eu era , cheguei aqui não tinha nada, como
trabalhar em cada série ...os materiais.

A ausência de materiais didáticos voltados para os surdos é sentida pelos professores e
indica a necessidade de que eles próprios participem mais intensamente da produção de
materiais didáticos. Para tal, há necessidade de que os professores surdos sejam preparados
para essa atividade.

4.1.5.1 Redes sociais e recursos do ciberespaço mais utilizados pelos professores surdos
como materiais didáticos digitais.
Todos os professores surdos participantes colocaram o Youtube, o Google e a internet
(apesar de os sites de buscas serem parte da internet, os entrevistados colocam em separado a
palavra de abrangência à rede de conexões virtuais, o que é um tanto curioso, como se os sites
de pesquisas e a internet tivessem graus de significações diferentes, como os principais
espaços de busca).
Nas redes sociais, eles pesquisam tanto imagens, como também, expressam,
comunicam e compartilham materiais de ensino e aprendizagem. Dentre essas redes de
interações virtuais, ganham notoriedade o Facebook, o Whatsapp, o e-mail. Destaca-se que o
Facebook é utilizado como meio de entrega de conteúdo criados por professores e ou alunos.
Nesse espaço virtual são postadas atividades de aulas, trabalhos, todos filmados em LIBRAS,
para dar aos alunos tarefas propostas pelos docentes, e também as mesmas executadas pelos
discentes das séries as quais são solicitadas.
Isso proporciona, para os surdos alunos, um locus novo de interação e comunicação
educacional, didático-pedagógico, com seus professores surdos.
S1 É importante na educação de aula o uso de televisões como material
didático; é um tipo de material didático que dá para trabalhar o visual, o
campo visual, a imagem. A imagem eu pego e assistindo muito do YouTube,
também penso muito no Google como fonte de pesquisa das imagens.

As ações e práticas educacionais dos docentes surdos, com produção de vídeos
didáticos pedagógicos de sua própria autoria no Facebook, pesquisas de filmes, imagens,
entrevistas de surdos no Youtube, caracterizadas e relacionadas às suas demandas específicas,
desvelam os modos de interação visual dessa comunidade.
Depreende-se nas redes sociais o reaproveitamento de interação como ambientes de
aprendizagens virtuais, extensivas às aulas presenciais, e desdobradas para outros marcos
subjacentes às inúmeras regularidades técnicas, que eles podem requerer.
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S4. Uso internet para postar no meu facebook particular, atividades em ppt,
revisão dos conteúdos das aulas, que os alunos farão em casa, tenho um
espaço na sala dos professores, onde eu me filmo sinalizando em Libras as
atividades, as provas, os conteúdos da ementa ou conforme a ementa, isso
é válido para a educação. Insiro no facebook e os alunos acessam. Com os
cuidados devidos de rigor técnico de filmagem em Libras. Cor de roupa,
estampa, fundo...

A sociedade em rede, nos termos de, não apenas está se fazendo cada vez mais
inclusiva, mas, via os recursos que desenvolve e coloca à disposição, está estimulando a
iniciativa e a ação comunicativa de seus sujeitos, fazendo emergir uma audiência criativa que,
quando ela não mesmo cria, se apropria das mensagens nela em circulação. .
S5 como já aconteceu várias vezes, eu faço eu faço uma ligação com o
conteúdo da aula, eu pesquiso primeiro no Google sobre diferentes
acontecimentos e faço do assunto uma abordagem a ser tratada na aula, é
importante. Discuto com os professores, assim e faço todo o trabalho
pedagógico de informação, de conhecimento, do risco de que é isto e aquilo,
mas sempre acompanhando o currículo escolar.

A cibercultura tem a ver com as histórias com que nos envolvemos, seus meios e com
processos que colaboram em sua formatação para a sociedade. O Youtube, tem sido explorado
pelos surdos usuários da LIBRAS e, também, cultivado como rede de trocas de informações,
de saberes, de conhecimentos, de práticas de ensino, e de interação através de sua própria
língua.
Com a finalidade de compartilharem as demandas educacionais e interacionais, por
meio da internet, ambientes virtuais, redes sociais, mídias digitais, os docentes da comunidade
surda modelam uma rede de trocas, práticas e ações de rigor didático, técnico, mas também de
ordem, educacional e histórica.

4.1.5.2 Ferramentas e mídias digitais mais utilizados pelos professores surdos como
materiais didáticos digitais.
Rosa (2011) aponta a necessidade de estudos sobre a cultura visual dos surdos na
produção de materiais digitais educacionais, pois embora existam e circulem diversos
materiais multimídia, há uma preocupação de como a cultura surda está evidenciada nos
conteúdos pedagógicos.
Preencher essa lacuna de materiais didáticos que atenda aos padrões visuais da
LIBRAS, como sistema visual e da comunidade surda, como cultura visual, mais ainda, as
investigações sobre a produção de conteúdo com uso de imagem em materiais didáticos
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digitais, sob a visão de docentes surdos, é incipiente, possivelmente porque são três campos
de estudos acadêmicos recentes: LIBRAS, TIC e Imagem.
Pinto et al. (2012, p. 150), complementa ao dizer que
A falta de opção didática para trabalhar com o estudante surdo ainda é um
agravante. Os recursos visuais que são disponibilizados nas escolas não
suprem as necessidades deste público [...]. É preciso criar estratégias
metodológicas que possam estimular os Surdos (sic) a fazer mapas e
imagens mentais para que o aprendizado aconteça de fato.

Listamos, a seguir, as ferramentas e mídias digitais mais utilizados pelos professores surdos.
•

Power Point

•

Televisão

•

Notbook

•

CD

•

DVD

•

Tablet

•

Utensílios de filmagens (celulares, câmeras)
S3 Uso muito YouTube, filmes, vídeos que já tinha feito e reaproveito para
os estudos mas também como material a trabalhar em sala de aula. Pois é
eu vou usar o PowerPoint que é o material básico na elaboração de
conteúdos, expressão de conteúdo nesse material como o suporte... Em casa
eles podem fazer as atividades filmá-las, produzidas em língua de sinais e
mandar para mim por e-mail ou postar no Facebook
S3 Eu vou para o PowerPoint, então eu vou mostrando exemplos de relação
com a família, de relação com a viagem, com a praia de “eu quero ir à
praia e não quero ir à praia”.
S5 Podemos usar o tablet, aplicativos com avatares, para ajudar também
como recurso na aprendizagem da língua portuguesa. São materiais
pedagógicos que nós vamos adquirindo para dar a independência e
autonomia aos alunos, aprenderem por conta própria.

Os arranjos de materiais didáticos com imagens, aparelhados em tecnologias digitais
em contextos educacionais, se não forem refocalizadas, com a preocupação de caráter
conceitual, com valor pedagógico mais acentuado, incorrem no risco de não atingirem as
propostas educacionais e não contribuírem para a atuação dos professores.
Usando meios digitais, como por exemplo o notbook e a TV são acessados espaços
virtuais, dentre eles o Facebook, Youtube, para assistir à filmes e vídeos; por meio de
smartphone e tablets usam avatares como intérpretes virtuais, para a aprendizagem de língua
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portuguesa, similares aos dicionários impressos, para compreensão do termo e seu conceito
em LIBRAS (S5).
De materiais digitais mais comum para aulas expositivas e utilização de imagens, o
Power Point é o programa computacional de maior uso, tanto para ensinar a gramática da
LIBRAS, para comparar a língua portuguesa a LIBRAS, na inserção de temas transversais,
como afirma S3 “Pois é eu vou usar o PowerPoint que é o material básico na elaboração de
conteúdos” E nos reafirma S4:
A imagem de modo geral dá pra trabalhar tudo, diferentes áreas de
conhecimento, área da saúde, acompanhando a ementa, eu explico coloco
no Power poit, com interação com os alunos, aprender a fonologia, a
sintaxe visual da Livras, vou contextualizando os sentidos, , de acordo com
as séries dos alunos, que são seres diferentes , então o material precisa ser
diferente também

Figura 1 – Ensino comparado de regionalismo entre língua portuguesa e LIBRAS.

Observamos que a TV e o notbook foram ferramentas e mídia digitais para o estudos
de comparação entre o português e a LIBRAS e a variação regional da própria língua de
sinais, relacionados aos currículo da disciplina. Aqui S2 leciona os estudos linguísticos
aplicados à língua brasileira de sinais, analisando o regionalismo e sotaques que envolve a
língua dos surdos.
Os materiais educativos elaborados por e para os surdos possui a preocupação de
correlações das imagens inseridas nos materiais digitais, a fim de decodificar as ilustrações, as
figuras com os sinais a que se pretende ensinar. Há precariedade no sentido de estabelecer e
ressignificar a aprendizagem usando imagem em conexão com as tecnologias digitais.
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Os professores surdos usam os mecanismos tecnológicos digitais para outros assuntos
que possam ser de interesse da classe ou para conhecimento de mundo, mesmo que não
configurem-se integrantes ao currículo e a ementa de uma disciplina, cujo objetivo é ensina a
língua dos pares surdos em formação escolar, os quais precisam conhecer a estrutura
gramatical da LIBRAS.
Na figura abaixo há uma abordagem transversal sobre “fenômenos da natureza, com
acesso ao Youtube (ciberespaço) em que a linguagem imagética, virtual, a imagem em
movimento acabaram sendo apenas uma forma de representação do objeto, deixando de ser
explorados os classificadores da LIBRAS como parte da estrutura gramatical, a habilidade de
pensar nas informações contidas nas imagens e objetos virtuais. (SALES, 2013).

Figura 2 – Fenômenos naturais.

Mais do que a produção, a preocupação está na concepção dessas ferramentas e na
adequação da imagem nelas, relacionadas a uma estruturação para o processamento de
esquemas de pensamentos visuais, para a aquisição, construção e expressão do conhecimento.
É necessário criar estratégias que estimulem os surdos a um processo mental, de
pensamento, de ação, de interpretação do mundo, de representação, de reflexão por um
processo de elaboração por imagens (PINTO et al., 2012).
Ou seja, para uma função cognitiva, acima da atribuição acessória que recebe
normalmente. Por exemplo, associarem aos movimentos morfofonêmicos 39 da LIBRAS à sua
39

Estudos do lexema para a identificação das unidades linguísticas operantes da ligação entre forma e som das
parâmetros fonêmicos e morfológicos que ateiam o léxico.
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sintaxe espacial, precisa ser sustentada pelas reflexões, criticidade, domínios das abordagens
de imagens e tecnologias, a fim de que gerem coerência pragmática.
Há necessidade que materiais didáticos digitais com imagens se integrem às
especificidades do idioma visual, porém há pouca preocupação das imagens como conteúdo
pedagógico, para um processo de ensino aprendizagem mais significativo, em especial tendo
intercambio com mídias digitais.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Concebemos que os resultados de nosso estudo – a respeito das concepções dos
professores surdos, como mediadores dos saberes construídos na vida e no magistério sobre as
imagens para elaboração de artefatos didáticos –, podem contribuir para a “pedagogia” surda,
a respeito do que e como sabem lecionar por meio de imagens e fazer delas (ou não)
elementos educacionais para ensinar conteúdos aos seus alunos surdos. Esperamos, ainda, que
os achados obtidos na pesquisa possam oferecer subsídios à área da Educação, em particular,
e às ciências humanas e sociais, no que tange aos estudos de imagens para os sujeitos surdos.
Os resultados revelam a necessidade de uma revisão das afirmações de que os surdos
são naturalmente visuais e que a extensão da experiência visual subjetiva é própria à condição
de surdez, para a experiência visual refinada por aprendizagem sobre o interior das imagens,
de compor imagens, de usá-las com cônscio domínio. A educação de surdos com uso de
imagem em mídias digitais, redes virtuais, contribui para o desenvolvimento da linguagem
visual dos surdos.
As concepções que os professores surdos nos sinalizaram, literalmente, por meio de
suas falas e durante a observação de suas aulas, concentram-se no que vislumbramos em suas
ideias sobre o uso da imagem na disciplina LIBRAS.
A partir das questões de pesquisa apresentadas na Introdução de nosso trabalho,
estruturaremos, em forma de tópicos, os resultados a que chegamos, em nossas análises e
reflexões, seguidas de breves considerações. Assim sendo, passamos a nossas observações
sobre a visão dos professores surdos a respeito do uso de imagem para alunos surdos em
dispositivos digitais:
 Não tem especificidade para esse alunado, são imagens não produzidas, apenas
reproduzidas e coletadas de redes sociais;
 Há um reducionismo mimético, icônico das imagens que são caracterizadas por suas
representações físicas, ao significante da imagem, sem reflexão crítica ao conteúdo
dela, ou a que possa levar os alunos a refletirem pelo signo visual;
 A imagem ganha espaço secundário no material didático digital utilizado. A matriz
verbal, ou seja, a língua sobrepõe-se à imagem, a qual é usada para dar apoio ao que se
ensina e explica dos temas postos no plano de aula, ementa e currículo;
 A imagem ganha certa importância e destaque quando mencionada a adequação de seu
uso à faixa etária do alunado. Nesse ponto, existe uma precaução de que a imagem
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corresponda à maturidade e consciência do aluno, a fim de que o elemento visual
possa ser adequado ao que se pretende lecionar no ano de escolarização.
 As imagens em movimentos são as mais apreciadas. Nos discursos apontam o intuito
gramatical de apresentá-las como uma organização sintática visual. No entanto, nas
aulas práticas, em maior parte do tempo, o que se pode observar foi o uso de imagens
estáticas, com relações associativas aos sinais da LIBRAS que se ensinava.
Inexistem atividades elaborativas, de produção de imagens, de seleção de imagens
para representação do desejo da expressão e da criação manual em sintaxe visual da imagem,
na confecção de expressões, discursos ou enunciações pelos discentes.
As imagens configuram um importante componente didático, pedagógico que
contribui para o desenvolvimento da visualidade, competência inventiva, compreensão das
formas, das pistas visuais etc. Elas poderiam propor a reflexão do conteúdo a que se destina.
Entretanto, frente a uma imagem, constantemente, os alunos permanecem passivos.
Quanto ao uso de imagens, vistos nas concepções dos professores surdos, sua
aplicação é, majoritariamente, de cunho associativo com os objetos, de representação
figurativa, descritiva, icônica, sem um caráter provocativo, seja alinhada aos conteúdos da
aprendizagem da língua, seja alinhada aos temas transversais. Ou seja, o uso das imagens
decorre de um simples vínculo do sinal l (signo) linguístico ou assimilativo com a coisa que
substitui.
Acerca das concepções pedagógicas dos professores surdos para a adequação de
imagens em mídias digitais também apresentaremos alguns tópicos, para depois delinearmos
com as ponderações feitas. Desse modo, podemos apontar que:
 A adequação das imagens em aparatos digitais é apenas pautada em conhecimentos
básicos, de uso cotidiano como usuários comuns de tecnologias digitais, sem rigor
técnico, metodológico na seleção das imagens e dos tipos de instrumentos
tecnológicos melhor se entrelaçam com a imagem escolhida;
 Falta de rigor e critérios didáticos na seleção, inserção, manuseio das imagens quanto
ao seu caráter educativo, a possibilidade de emergir delas temas e tramas discursivos,
pedagógicos por elas mesmas;
 As concepções de uso de imagem e uso de tecnologia digital, bem como a união das
duas instâncias, vem de saberes prévios, experiências ou são intuitivos. Assim sendo,
havendo indícios da falta de preparo técnico e acadêmico, na formação inicial, para
conjugar as duas linguagens (imagética e tecnológica);
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 Na preparação das aulas de LIBRAS, os professores tomam como fontes o currículo e
a ementa, discutidos e elaborados entre eles, no contexto local de ensino de LIBRAS
na instituição de ensino que foi campo de nossa pesquisa.
 Conforme identificado e declarado pelos professores surdos, há uma premente
necessidade de formação continuada para apreensão precisa e aplicação de orientações
para um uso mais pedagógico, didático, educacional da imagem e da tecnologia, bem
como da articulação entre os dois campos;

Em resumo, concebemos que o currículo de uma graduação voltada à formação de
professores surdos, deve considerar o desenvolvimento de conhecimentos relacionados às
linguagens visuais, imagéticas, tecnológicas e comunicacionais. Conhecimentos que não
figurem apenas como complementares da ementa de uma ou outra disciplina – o que, sem
dúvida é relevante –, mas, também, integrados em uma disciplina exclusiva para que seja
possível o aprofundamento de seus domínios.
Desse modo, a inserção de disciplinas plausíveis para dar conta das necessidades de
saberes teóricos, práticos, técnicos e metodológicos indicados como imprescindíveis pelos
professores surdos. Disciplinas fundamentadas nos conhecimentos linguagens visuais,
imagéticas e de hipermídias que contribuam para o desenvolvimento da competência no
manuseio de imagens e de tecnologias educacionais digitais no currículo acadêmico, de
modos que as dimensões técnicas, pedagógicas, científicas das representações visuais, dos
meios digitais, das redes virtuais, das matrizes de linguagens, ultrapassem a superficialidade
de utilização.
A conjugar que os métodos de ensinar e aprender são basilares da formação inicial de
todos os docentes, o currículo acadêmico é de suma importância para resultados exitosos na
atividade pedagógica do futuro professor surdo. Nessa direção, é oportuno instrumentalizar,
de forma robusta, os professores surdos, enquanto alunos de graduação, para o uso de imagens
digitais no contexto educacional.
O favorecimento de saber-fazer das matrizes de linguagens, das linguagens de
hipermídia, das linguagens visuais fornece o necessário aporte para a apreensão de seus
códigos, de suas metodologias, de suas ferramentas, sob uma perspectiva crítica-reflexiva,
urge como insatisfação quanto aos programas de formação de professores surdos. Mesmo as
diretrizes curriculares nacionais apontando para a necessidade de dominar as tecnologias de
informação e comunicação, coordenando o processo ensino-aprendizagem por meio dos
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dispositivos tecnológicos, para o desenvolvimento dos alunos, a partir de uso crítico,
reflexivo, tais competências parecem padecer de apreensão na formação inicial.
As tecnologias digitais, citadas inúmeras vezes pelos entrevistados, são
importantes, pois possibilitam novas formas de acessos às informações e conexão com os
conhecimentos que podem introduzir resultados educacionais mais completos no uso das TIC.
O que e como fazer uso de imagem –

com apoio das tecnologias de informação e

comunicação, meios e procedimentos, com base em um quadro teórico-metodológico – não
está suficientemente claro para os entrevistados.
Dois pontos mereceram destaque na narração dos professores entrevistados. Primeiro,
a necessidade de disciplinas que fundamentassem mais reflexões, práticas e métodos, teorias
pedagógicas, dando-lhes maior segurança ou estabilidade no saber-fazer das imagens
conteúdos por si mesmas; segundo, percebe-se, na formação, ênfase no campo linguístico
relacionado à prática de ensino em saber-ser surdo, uso profícuo da língua de sinais e o sabersaber, isto é, o conhecimento anterior, “pré-existente”, dos docentes.
Sugerimos uma possível relação de disciplinas a serem inseridas no currículo de
formação inicial, ou até mesmo continuadas dos professores surdos. A primeira delas é a
Mídia-Educação, que para gerir competência de meios, ferramentas, aplicativos, redes
digitais, instrumentais, oferece conceitos que confluem para além de dimensões puramente
tecnológicas. Para a educação, o refinamento de saberes teóricos e práticos dessa área
disciplinar efetua o problema da (re)significação da imagem visual, (re)leitura da imagem
digital, para usos mais pedagógicos.
Outra disciplina sugerida é a Semiótica, ciência em que se estuda as múltiplas
linguagens e que se ocupa da análise de relações e comparações entre as matrizes de
linguagens, outro campo de conhecimento de suma relevância na formação de docentes, vista
nas concepções invisíveis dos professores.
A inclusão da Mídia-Educação e da Semiótica no currículo da licenciatura poderá
aprofundar

a

competência

na

justaposição

da

sintaxe

espacial

das

linguagens

visuais/imagéticas e digitais, com a sintaxe espacial visual da LIBRAS.
Além disso, a presença de uma disciplina que aborde estudos dos tipos de linguagens,
o letramento visual, levaria a embasamentos mais seguros sobre as matrizes das linguagens,
rigor estético, plasticidade do pensamento, de modo a organizar o raciocínio, técnicas visuais,
digitais, componentes visuais da imagem, unidades conceituais e práticas que também
poderiam ser parte de um programa de estudos.
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Outro saber disciplinar de reflexão teórico-prático, como componente curricular, seria
a Teoria da Comunicação, que poderia ser apresentada entre as disciplinas introdutórias. Uma
introdução às teorias da comunicação seria um aporte imensurável para que os professores
surdos entendessem as técnicas dos processos de comunicação visual.
A inclusão na formação do magistério de disciplinas como Mídia-Educação, Semiótica
e Teoria da Comunicação, podem ser um passo fulcral para a resolução de problemas de
criação, operação, ensino, aprendizagem de imagens, entre outras questões relacionadas às
tecnologias imagéticas em formatos digitais. Sumariamente, dispondo de técnicas, métodos e
estratégias visuais de infindas ordens entre a racionalidade e a sensibilidade, o professor
poderá produzir materiais imagéticos, visuais que provoquem interesse e atenção de seus
alunos.
As concepções manifestas dos educadores surdos correspondem às expectativas de
todos aqueles que querem aprofundar sua competência no uso de imagem e visualidade. Para
que eles mesmos possam reusar as imagens, sem um essencialismo sob o lema „sou surdo,
logo sei‟ trabalhar com a imagem.
Por último, levantamos a questão da materialidade e representatividade da cultura
surda nos materiais didáticos digitais que os surdos docentes usam, se os significados das
linguagens visuais, tecnológicas, imagéticas, midiáticas, linguísticas e qualquer outra forma
de comunicação seriam mais ricos na partilha das singularidades da cultura surda. Desse
modo, procuramos ver se nos conteúdos pedagógicos em formatos digitais, os professores
surdos poderiam transformar os significantes imagéticos em conhecimento dos elementos
culturais e de saberes específicos da língua.
 Nas imagens escolhidas para o ensino dos conteúdos planejados para determinados
anos, o signo visual foi tratado como elemento figurativo, ou seja, rudimentar. A base
era a aprendizagem de conhecimentos da língua de sinais por meio da imagem.
 O uso da imagem na instrução e aquisição da língua, ganhou contornos linguísticos,
sobretudo, em analogia a grupos semânticos, construção sintática e nível morfológico
da LIBRAS. Dentre esses níveis da língua de sinais, destacam-se o ensino dos
parâmetros Configuração de Mãos e Movimentos, Classificadores, cuja constituição e
função são descritivos do objeto a ser representado na visualidade da língua de sinais.
 A imagem está à serviço da gramática da língua, inclusive para denotar a variação
regional dos sinais, para atender e explicar a convenção social da língua visual, na
similaridade das imagens em movimentos com sinais que possuam movimentos e
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orientação, bem como a combinação de sinais (léxicos) para formação de
frases/sintaxe visual espacial.
 Quanto às marcas surdas, elas estiveram presentes nas imagens apresentadas em
suportes digitais e somente em datas como o Dia Nacional do Surdo ou lembradas em
datas que comemoram outros grupos sociais, considerados em estado de
vulnerabilidade, por exemplo, o Dia do Índio e o Dia Internacional da Mulher.
 Os professores surdos não ensinam a aquisição de leitura e de produção de imagens,
não há uma “alfabetização” ou um exercício de letramento visual; apenas
decodificação da imagem, ratificando a necessidade de investimento no aprender e
ensinar a ler e a produzir imagens.
 As imagens são apresentadas de modo comum, irrefletido, ou seja, sem um trabalho
investigativo do que elas significam e podem oferecer. Falta habilidade para explorar
a constituição das imagens, as perspectivas enunciadas nas mensagens visuais, ou seja,
as informações nelas subjacentes.
 A apreciação intelectual das imagens serviria no aprofundamento das habilidades
cognitivas, inclusive para apreender temas transversais como sustentabilidade,
ecologia, poluição resultante de ações de seres humanos. Por exemplo, em uma aula
sobre fenômenos naturais a utilização da imagem, para a visualização da realidade,
poderia ter sido expandida para uma leitura mais ampla, que envolva a linguagem
visual, para contribuir para uma ressignificação de conhecimento de mundo.
 A concepção pedagógica para o uso da imagem como signo conceitual, mediada por
tecnologias digitais com reflexão não foi observada. Sempre havia uma sobreposição
linguística para explicar ou associar as imagens ao conteúdo da aula.
As concepções visíveis dos respondentes expressam o uso da imagem sem dimensões
e rigor técnico, estético, pedagógico. Suas falas nos alertam para uma simples utilização
instrumental da imagem, para efeito de verossimilhanças com os objetos selecionados no
ensino, por exemplo, de classificadores da LIBRAS, apenas. Alertam-nos a uma precaução de
evitar afirmações dos docentes surdos como “experimentados” ao uso de imagem, tãosomente por serem surdos, terem a experiência visual como marca surda, em sua identidade
cultural linguística, o olhar como parte da singularidade gramatical na sintaxe espacial dos
discursos em LIBRAS.
Temos, portanto, uma bifurcação nessa questão. Pelo viés da imagem, na forma de
conteúdo e mediação pedagógica, é latente a descaracterização de seu uso com fins reflexivos,
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críticos, atuando meramente como coadjuvante do conteúdo. Pelo viés linguístico, cada
imagem recebe uma relação icônica com o objeto representado, se efetuando apenas a
proposta de se cultivar a aprendizagem dos conteúdos pela língua de sinais.
Vimos no fundo da invisibilidade de usar as linguagens visuais e imagens para o
estímulo e incentivo crescimento da inteligência visual, sem qualquer referência direta a esses
atributos. Porém, percebemos que as concepções dos professores surdos sobre a linguagem
visual, sobre a imagem esbarram e pairam no ato de olhar dos sujeitos surdos, considerado
como gramatical e cognitivo nos estudos linguísticos aplicados à LIBRAS. Só que visualizar é
um ato natural e há necessidade de treinamento das técnicas para ver além da insígnia.
Nas muitas assertivas de que os surdos são visuais, de que a língua é de modalidade
visual, de que o olhar é gramatical, estamos diante mais uma vez da bipartição entre o frágil
preparo metodológico, pedagógico, e o excessivo investimento linguístico. A percepção do
despreparo das matrizes das linguagens visuais está na extração de informações visuais
sinalizadas pelos professores surdos como agentes educacionais.
A reconhecida experiencial visual do surdo como sujeito de cultura visual para ler,
interpretar, entender o mundo, e até mesmo criar imagens e mensagens visuais com imagens,
está nitidamente na suposta facilidade de expressão visual. Porque no que tange à experiência
visual alfabetizada e letrada, o processo de aprendizagem visual é requerimento para saber ler
as imagens e interpretá-las intelectualmente, o que eles assumem necessitar.
Não se encontrou efeitos arbitrários de cunho reflexivo, analítico, pedagógico no uso
de imagens na confrontação entre o que dizem e pensam sobre a imagem e o que fazem e
realizam através das imagens. O plano conceitual, abstrato da imagem fica na periferia dos
planos linguísticos, motivacionais, ilustrativos.
As concepções ligadas a uma dada língua é uma representação subjetiva de si mesmo,
mas também uma atividade interpretativa e cognitiva de entrar, moldar, mudar, traduzir tudo à
sua volta pelo sistema linguístico que nos constitui.
Os sujeitos surdos que olhamos nesse estudo estão ocupando um lugar de grande
força, o magistério, como professores de profissão, legitimados pelo crivo da graduação em
licenciatura em Letras Libras. Acreditamos que nossa pesquisa, junto a esses professores,
possa contribuir para o aprimoramento da formação de professores surdos, bem como suscitar
novos questionamentos.
Anelamos que nossa dissertação possa contribuir para repensar as imagens no
ambiente de ensino, como usá-las, para que usá-las na educação de surdos, contemplando e
extraindo todas as riquezas de mediação pedagógicas que possuem, bem como seja pontos de
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reticências para uma abordagem mais científica e menos essencialista do professor surdo e sua
habilidade com a linguagem visual.

108

REFERÊNCIAS:
ALBRES, Neiva de Aquino; NEVES, Sylvia Lia Grespan (orgs): Libras em estudo: política
linguística. São Paulo: FENEIS, 2013. 169 p.
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
ARAÚJO, M.S.; FARIAS, D. P. B.; PEDROSA, S.M.P.A. Tecnologias de informação e
comunicação na formação docente: subsídios para uma reflexão. In: Anais do V ENID – V
Encontro de Iniciação à Docência da UEPB. 2014. Disponível em:
<http://www.editorarealize.com.br/revistas/eniduepb/trabalhos/Modalidade_1datahora_04_11
_2014_01_15_32_idinscrito_1180_355bebb73b8c49838d1dac934895921d.pdf.>
ARRUDA, Guilherme Barros. Material didático de Geografia para surdos em uma
perspectiva bilíngue. 2015, 112f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de
Educação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
BARBOSA, Heloisa Gonçalves. Procedimentos técnicos da tradução: uma nova proposta.
Campinas, SP: Pontes, 1990.
BAUER, Martin W; GASKELL, George (editores). Pesquisa qualitativa com texto, imagem
e som: um manual prático. Tradução de Pedrinho A. 13 ed. Guareschi. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2015.
BAUER, M.; AARTS, B. A construção do corpus: um princípio para a colegta de dados
qualitaativos. In BAUER, M.W.; GASKELL, G. Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem
e Som: um manual prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. P. 39-63.
BRASIL. Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no
10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 2005.
_______. Lei nº 10436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de SinaisLibras e dá outras providências. Brasília, 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º
da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>.
Acessado em: 23 de mai. de 2011.
_______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996.
_______. Resolução n° 2, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.
Diário Oficial da União, Brasília, 25 jun. 2015. Seção 1, p. 13.

109

CALEFFE, Luiz Gonzaga; MOREIRA, Herivelto. Metodologia da pesquisa para o
professor pesquisador. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
CAMPELLO, A. R. Pedagogia Visual / Sinal na Educação de Surdos. In: Estudos Surdos II.
QUADROS, R. M. e PERLIN, G. (orgs.). Petrópolis: Editora Arara Azul, 2007. Capítulo 4.
CANCLINI, Nestor García. Diferentes, desiguais e desconectados. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2005.
CARVALHO, Castellar. Para compreender Saussure: fundamentos e visão crítica.
Petrópolis: Vozes, 2003.
CASTRO, M. R.; ALVES-MAZZOTTI, A. J.; MAIA, H. Ressignificação das representações
sociais de atividade docente relacionada à concepção de uma pedagogia nova. In: Formação,
atividade e subjetividade: aspectos indissociáveis da docência. MAIA, Helenice; FUMES,
Neiza L. F.; AGUIAR, Wanda M. J. (orgs.). Nova Iguaçu, RJ: Marsupial Editora, 2013. Parte
1.
CASTRO, Monica Rabello de; FERREIRA, Giselle; GONÇALEZ, Wania. Metodologia de
pesquisa em educação. 1ª ed. Nova Iguaçu, RJ: Marsupial Editora, 2013.
CHIELLA, Vânia Elizabeth. Libras e cultura surda em Foco: reflexões sobre identidades
culturais. In: Cultura & Libras. LOPES, Maura Corcini (org.). São Leopoldo, RS. Editora:
Unisinos, 2012. Capítulo 9.
CORRÊA, Ângela Maria da Silva. Erros em tradução do Francês para o português: do
plano linguístico ao plano discursivo. Rio de Janeiro: Fac. De Letras. Tese de Doutorado.
UFRJ, 1991.
CORRÊA, Ângela M. da S.; NEIVA, Aurora M. S. Estratégias e problemas do tradutor
aprendiz: uma visão introspectiva do processo tradutório. In. MONTEIRO, Maria José P.
(orgs). Práticas discursivas: instituição, tradução & literatura. Rio de Janeiro: UFRJ. Fac.
Letras, 2000. 34 – 52.
CONCEIÇÃO, Kauan Espósito. A construção de expressões algébricas por alunos surdos:
as contribuições do Micromundo Mathsticks. 2012. 127 f. Dissertação (Mestrado em
Educação Matemática) – Universidade Bandeirantes de São Paulo, SP, 2012.
DONDIS, Donis. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
FANTIN, Monica. Mídia-educação no ensino e o currículo como prática cultural.
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 2, p. 437452,
maio/ago.
2012.
Disponível
em:
<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss2articles/fantin.pdf>. Acessado em: maio
2016
FELIPE, Tanya A. Libras em Contexto: Curso Básico: Livro do Estudante. 8ª. Edição Rio de Janeiro: WalPrint Gráfica e Editora, 2007.

110

GESSER, Audrei. LIBRAS?: Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua
de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. ((Estratégias de ensino,
14)
GASKELL, G. Entrevistas Individuais e Grupais. In BAUER, M.W.; GASKELL, G. Pesquisa
Qualitativa com Texto, Imagem e Som: um manual prático. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. P. 64-89.

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: Identidade e Diferença. A perspectiva
dos Estudos Culturais. SILVA, Tomaz Tadeu da (org.); HALL, Stuart e WOODWARD,
Hathryn. Editora Vozes, 2000, p. 103-133.
LAPOLLI, Mariana et al. Infográficos na web: uma proposta centrada no usuário surdo.
Revistas UDESC, Santa Catarina, v. 2, n. 4, 2013. p 1 – 11. Disponível em:
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/view/5838>. Acessado em: 15 de mar.
2015.
LEBEDEFF, Tatiana Bolivar; SANTOS, Angela Nediane. Objetos de aprendizagem para o
ensino de línguas: vídeos de curta-metragem e o ensino de Libras. Revista Brasileira de
Linguística Aplicada, Belo Horizonte, M.G. v. 14, n. 4, out./dez. 2014. p. 1073 – 1093.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198463982014000400013&script=sci_arttext.> Acessado em: 14 de abr.2015.
LEBEDEFF, Tatiana Bolivar. Aprendendo a ler “com outros olhos”: relatos de oficinas de
letramento visual com professores surdos. Cadernos de educação. Pelotas, RS. mai/ago.
2010. p. 175 – 195.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.
LUCHI, Marcos. Interpretação de descrições imagéticas: onde está o léxico? 2013. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Estudo da Tradução) – Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, SC, 2013.
KLEIN, Madalena et al. Compartilhando significados culturais: produção, circulação e
consumo da cultura surda e a constituição de identidades surda. In Congresso Português
de Sociologia, 7., 2012. Universidade do Porto. Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação,
Porto
Portugual,
2012.
p.
13.
pdf.
Disponível
em:
<http://www.aps.pt/vii_congresso/?area=016&tipo=atas3&pchave=SIG>. Acessado em: 06
de jul. 2015.
MARTÍN-BARBERO. Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e
Hegemonia. Tradução de Ronald Polito e Sérgio Alcides. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,
1997.
PEDROSA, Stella Maria Peixoto de Azevedo. A educação a distância na formação
continuada do professor. Educar em Revista, Universidade Federal do Paraná, n. 21, 2003,
pp. 1-15. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n21/n21a06.pdf>. Acessado em: 19 de
jul. de 2017.
PEDROSA, S.M.P.A.; COSTA, A.V.F. Producción y lectura de imágenes: lo visual
fotográfico en el campo de la Educación. In: Jornadas de Sociologia. 2017. Eje 1 | MESA 1 |

111

Fotografía,
sociología
y
ciencias
em: <http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/ponencia/1377_104.pdf.>

sociales.

Disponível

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica visual: os percursos do olhar. 2ª ed., 1ª
Reimpressão. São Paulo: Contexto, 2010.
PINTO, Mariê et al. A experiência visual como elemento facilitador na educação em ciência
para alunos surdos. Revista Amazônica de Ensino de Ciências, Manaus, AM. v. 5, n. 9,
ago/dez,
2012.
p.
147-152.
Disponível
em:
<http://www.revistas.uea.edu.br/download/revistas/arete/vol.5/arete_v5_n09-2012-p.147152.pdf>. Acessado em: 10 de out.2015
QUADROS, Ronice Müller de. Língua brasileira de sinais: estudos linguísticos. Porto
Alegre: Artmed, 2004.
QUEVEDO, Silva Regina Pochmann. Narrativas hipermidiáticas para ambiente virtual
de aprendizagem inclusivo. 2013. 380 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do
Conhecimento) – Universidade Federal de Santa, Florianópolis, SC, 2013.
ROCHA, Solange Maria da.. Antíteses, Díades, Dicotomias no Jogo entre Memória e
Apagamento Presentes nas Narrativas da História da Educação de Surdos: um olhar
para o Instituto Nacional De Educação de Surdos (1856/1961) . Rio de Janeiro, 2009. 160
p. Tese de Doutorado – Departamento de Educação. Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
RESENDE, Terezinha Cristina Campos de. Comunidade de fala. Recorte Revista de
linguagem, cultura e discurso, Juiz de Fora, M.G. ano 3, n. 4, jan/jun. 2006. p. 8.
REIS, Flaviane. Professores Surdos: Identificação ou Modelo? In: Estudos Surdos II.
QUADROS, R. M. e PERLIN, G. (orgs.). Petrópolis: Editora Arara Azul, 2007. Capítulo 3.
REILY, L. H. As imagens: o lúdico e o absurdo no ensino de arte para pré-escolares surdos.
In: SILVA, I. R., KAUCHAKJE, S., GESUELI, Z. M. (Org.). Cidadania, surdez e
linguagem: desafios e realidades. São Paulo: Plexus Editora, 2003. p. 161-192.
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012.
ROSA, Emiliana Faria; LUCHI, Marcos. Semiótica imagética: a importância da imagem na
aprendizagem. Anais do IX Encontro do CELSUL. Palhoça, SC: Universidade do Sul de
Santa Catarina, 2010. p. 1 – 8.
ROSA, Fabiano S. Literatura surda: o que sinalizam professores surdos sobre livros
digitais em Língua Brasileira de Sinais - Libras . 2011. 160 f. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, SC, 2011.
SALES, Elielson Ribeiro de. A visualização no ensino de matemática: uma experiência
com alunos surdos. 2013. 275 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual
Paulista, Rio Claro, SP, 2013.

112

SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguisticas.
São Paulo: Plexus, 2007.
SANTOS, Eli Ribeiro. O ensino de língua portuguesa para surdos: uma análise de materiais
didáticos. Anais do SIELP, v. 2, n. 1. Uberlândia, MG: EDUFU, 2012. p. 1 – 12.
SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007.
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal:
aplicações na hipermídia. 3. Ed. 4ª Reimp., 2013 – São Paulo: Iluminura s: FAPESP, 2005.
SANTAELLA, Lucia. Leitura de imagens. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012. (Como
eu ensino)
SCHMITT, Deonisio. Espaço de conforto lingüístico/cultural dos surdos na UFSC. In:
Estudos Surdos III. QUADROS, R. M. (org). Petrópolis: Editora Arara Azul, 2008. Capítulo
5.
SCHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: Nóvoa, Antônio.
Os professores e sua formação. Dom Quixote, Lisboa, 1992.
SILVA, KAUCHAKJE e GESUELI (orgs). Cidadania, surdez e linguagem: desafios e
realidades. São Paulo: Plexus, 2003.
SILVA, Rosane. Leitura de imagens da mídia e educação ambiental: contribuições para a
formação de professores. Educação em Revista, v. 26, n. 2, Belo Horizonte, MG, 2010.
SILVEIRA, Carolina Hessel. O ensino de LIBRAS para surdos – uma visão de professores
surdos. Revista virtual Reflexão e Ação. Santa Cruz do Sul, SC. Disponível em
<http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/576/520>. Acessado em: 15 de set.
2015.
SKLIAR, Carlos. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
SKLIAR, Carlos. Estudos Surdos e Estudos Culturais em Educação. In: LACERDA, Cristina
Broglia Feitosa e GÓES, Maria Cecília Rafael de (orgs) Surdez: Processos Educativos e
Subjetividade. São Paulo/SP: Lovise, 2000. p. 11 - 28.
SKLIAR, Carlos. Perspectivas políticas e pedagógicas da educação bilíngue para surdos. In:
SILVA, Shirley; VIZIM, Marli. Educação Especial: múltiplas leituras e diferentes
significados. Campinas: Mercado de Letras/ALB, 2001.
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2.ed. Florianópolis: UFSC,
2009.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 17ª ed. – Petrópolis, RJ:
Vozes, 2014.

113

TAVEIRA, Cristiane C. Por uma Didática da invenção surda: prática pedagógica nas
escolas-piloto de educação bilíngue no município do Rio de Janeiro. 2014. 365 f. Tese
(Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Departamento de Educação, RJ, 2014.
THOMA, Adriana da Silva. Representações sobre os surdos, comunidades, cultura e
movimento surdo. In: Cultura & Libras. LOPES, Maura Corcini (org.). São Leopoldo, RS.
Editora: Unisinos, 2012. Capítulo 8.
UNESCO. Comissão Nacional da (Portugal). Declaração Universal dos Direitos
Lingüísticos.
Barcelona,
1996.
Disponível
em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf>.
Acessado em: 17 de mar. de 2017.

114

ANEXO 1
Guia de questões em português para entrevista, reelaboradas para LIBRAS.
1)

O que você entende por tecnologias digitais?

2)

O que você entende por linguagem visual?

3)

O que você entende por linguagem visual na Educação de surdos?

4)

O que você entende por tecnologias digitais na Educação?

5)

Quais são as tecnologias digitais que você usa em sala de aula?

6)

Com qual (ais) objetivo(s) você usa em sala de aula as tecnologias digitais e as

imagens?
7)
Como que as tecnologias digitais podem registrar, potencializar e perpetuar a
culturalidade surda, os aspectos visuais da Libras, as marcas surdas e as experiências visuais
dos surdos?
8)
Por que usa as tecnologias digitais como ferramenta que absorve os elementos
da cultura surda?
9)

Como você elabora os materiais didáticos em formatos digitais?

10)
Os materiais didáticos digitais elaborados por você são construídos em que ou
quais concepções pedagógicas?

Você ao preparar suas aulas com imagens em tecnologias digitais reflete o uso
pedagógico, político, deles como ressonância da visualidade surda tão defendida no discurso
surdo?
11)

Quando você seleciona as imagens para serem usadas em tecnologias digitais
existe reflexão crítica, estudo e cotejamento entre conteúdo e forma, ou seja, correlação dos
tipos de imagens e tecnologias digitais a utilizar?
12)

13)
Você avalia que suas produções de materiais didáticos em formatos digitais
com uso de imagens inovam o modo de ensinar conteúdos pedagógicos aos alunos surdos ou
mantém um modelo tradicional de ensino na Educação de surdos?
14)
Os dispositivos digitais utilizados por você são apropriados, coadunam para o
uso de imagens na Educação de surdos para aquisição do conhecimento?

Você analisa que seus materiais didáticos digitais configuram uma
(cor)relação, triangulação entre tecnologias digitais, linguagem imagética e culturalidade
visual da comunidade surda?
15)

16)
A constituição de materiais didáticos digitais com uso de imagens inserida na
Educação de surdos compreende a Teoria da Pedagogia Surda, como também metodologia,
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práticas pedagógicas voltadas para as demandas do alunado surdo, os quais os docentes
surdos e o discurso surdo reclamam não existirem nos instrumentos didáticos produzidos por
ouvintes?
17)
Fazendo uma breve comparação poderia citar as principais diferenças entre
ferramentas digitais com uso de imagens produzidas por docentes surdos e docentes ouvintes
na Educação de surdos?

Quais são as concepções pedagógicas, pressupostos científicos que
fundamental você na seleção de tecnologias digitais, imagens e linguagem visual?
18)

19)
É possível que tecnologias digitais, imagens sejam utilizadas como conteúdo
pedagógico em si mesmo?

Existem afirmações teóricas e científicas de que professores surdos por serem
surdos, tendo a experiência visual nos planos subjetivos e cognitivos à sua condição sensorial,
saberiam ou sabem precisar mais o uso de imagens em associação/articulação à modalidade
visual da Libras?
20)

Existem afirmações teóricas e científicas de que professores surdos por serem
surdos, tendo a experiência visual nos planos subjetivos e cognitivos à sua condição sensorial,
saberiam ou sabem precisar mais o uso de imagens em associação/articulação por estrutura e
leitura da linguagem visual?
21)

22)
Você compreende a imagem como signo visual (significado/significante; forma
e conteúdo)? Se sim, justifique sua resposta.

23)
Seria importante ou necessário professores surdos passarem por uma formação
continuada sobre uso didático pedagógico de tecnologias digitais e imagem, a fim de
aprenderem a inserir e ou intensificar as marcas da identidade surda subjacentes às suas
produções de materiais pedagógico no ambiente escolar?
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ANEXO 2
TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: .............................................................................................................................................................................
Sexo:

Masculino ( ) Feminino ( )Data Nascimento: ........../........../........

Endereço:........................................................................................................................................................................
Bairro:............................................................ Cidade:....................................................................................................
Telefone: (.....)......................................................... Email: ............................................................................................

Título do Protocolo de Pesquisa: As concepções pedagógicas dos professores surdos na produção de materiais
didáticos digitais com o uso de imagem.

Subárea de Investigação: Educação.

Pesquisador responsável:
Nome: Fabiano Guimarães da Rocha.
Instituição: Universidade Estácio de Sá – RJ/Programa de Pós-Graduação em Mestrado em Educação, localizada na
Avenida Presidente Vargas, 642, Centro, Rio de Janeiro, Telefone: 3221-6135.
Endereço: Rua Costa Lima, 394, Centro – Belford Roxo.
Telefone: (21) 97915-2190
E-mail: fabianoils@hotmail.com
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Avaliação do risco da pesquisa:
( x ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa:
O objetivo central desta pesquisa é analisar as concepções pedagógicas dos professores surdos na produção de
materiais didáticos digitais com uso de imagens, bem como, especificamente, procuraremos identificar as marcas da cultura
surda presentes nas produções de materiais didáticos digitais feitos por professores surdos e investigar o uso de imagens na
produção de conteúdos pedagógicos em formatos digitais por professores surdos.
Os professores surdos possuem uma ideia básica sobre o uso de imagens em suas aulas, por causa de sua
experiência visual e da modalidade viso-espacial da língua de sinais, mas isso não implica que os docentes surdos possuam,
por excelência, saberes didáticos pedagógicos para o uso de imagens na elaboração de materiais educacionais.
Na utilização pedagógica de imagem compreende-se a tecnologia digital como mediador desse processo e o signo
visual como objeto de significação, para a apreensão de conteúdos educacionais predeterminados pelos docentes aos alunos
surdos, influenciados pelos aspectos de sua comunicação, já que seu sistema linguístico é já visual.
Isso nos leva à busca de entender quem é o professor surdo, que, outrora, na posição de aluno, indagava aos
professores ouvintes acerca da adequação de imagem em mídias digitais; no entanto, será que, ocupando a docência,
poderá responder às reclamações feitas no passado, ou as suas próprias concepções e produções pedagógicas podem estar
incorrendo de maneira inadequada na apropriação das TIC e de forma inadvertida ao uso de imagens visuais.
Por ordem prática e de análise dos discursos, a problemática dessa pesquisa questiona as concepções pedagógicas
dos professores surdos e se essas concepções contemplam as singularidades visuais da LIBRAS e dos alunos surdos,
quando mobilizadas na elaboração de materiais didáticos digitais com o uso de imagem.

Procedimentos:
A pesquisa será de abordagem qualitativa, exploratória para análise das concepções dos professores surdos quanto à
produção de conteúdos com uso de imagens em materiais didáticos digitais na educação em LIBRAS, por permitir a
interpretação dos fenômenos relacionados às ações dos sujeitos envolvidos na investigação.
Buscar-se-á uma parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos, doravante INES, como campo de
pesquisa. O INES é referência nacional na Educação de surdos há mais de um século, um marco histórico cultural das
comunidades surdas brasileiras e de onde emergem a cultura surda, as propostas e os primeiros materiais educacionais na
Educação de surdos.
Como o paradigma adotado nesta pesquisa é a abordagem qualitativa, o método e a técnica utilizados foram
escolhidos conforme a necessidade de fazer o registro da coleta e análise de dados do corpus em LIBRAS através da
filmagem em vídeo, como instrumento de registro dos sujeitos participantes e entrevistados.
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A entrevista, por propor uma interação entre o pesquisador e o sujeito entrevistado, foi selecionada como técnica de
coleta de dados, pois é comumente utilizada. A língua de interação entre entrevistador e o entrevistado será a LIBRAS, já
que todos os participantes são surdos.
Como os entrevistados são surdos e farão as narrativas em LIBRAS, que é uma língua visual, todo processo será
filmado. A entrevista filmada consiste como procedimento e instrumento mais adequado de registro dos discursos em
língua de sinais, preservam as informações originais obtidas na interação entre entrevistador e entrevistado e ainda ressalta
a identidade linguística dos surdos.
Riscos e inconveniências:
Há possibilidade de algum participante se sentir constrangido por estar sendo entrevistado e/ou por ser filmado as
suas falas, podendo a qualquer momento interromper a entrevista, caso se sinta incomodado.
Potenciais benefícios:
Com os resultados da pesquisa os professores surdos poderão repensar suas práticas e concepções na produção de
materiais didáticos em mídia digital, ressignificando o uso de imagens, visualidade, alfabetismo visual na Educação de
surdos, explorando as categorizações de suas informações.

Informações Adicionais:
A pesquisa será realizada no INES, onde há docentes surdos atuando em diferentes níveis de ensino, da Educação
Infantil ao Ensino Superior (curso de graduação em Pedagogia Bilíngue), e que são funcionários públicos federais efetivos,
aprovados em dois concursos públicos, entre os anos de 2013 e 2014.
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo
telefone (21)2206-9726.O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av.
Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não
haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar
bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o estudo “As concepções pedagógicas dos professores surdos na produção de materiais didáticos digitais com
uso de imagem”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro
também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
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Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e outra para o
responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________

____________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa
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ANEXO 3
Parecer Consubstanciado do CEP
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ANEXO 4
Declaração de Anuência do INES

