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INTRODUÇÃO
 O Departamento de Educação Especial, 
apresenta como sugestão de trabalho, a utilização de 
recursos visuais como aporte no ensino-aprendizagem 
das diversas disciplinas da educação básica nas Escolas 
Bilíngues para Surdos e Salas de Recursos Multifun-
cionais - Surdez. 

PROVIDÊNCIAS INICIAIS
 É imprescindível que a equipe pedagógica, 
responsável pela organização deste momento de discussões 
e estudos, leia previamente todo material: textos e vídeos, a 
fim de subsidiar as discussões e a elaboração das atividades, e que 
providencie: 

• Espaço adequado com projetor multimídia; 

• Acesso à internet para realização das atividades propostas;

• Cópia dos textos para todos os participantes. 

Início dos Trabalhos
 A proposição para o período da manhã é a leitura da primeira parte do artigo “Por 
uma compreensão do letramento visual e seus suportes: articulando pesquisas sobre letra-
mento, matrizes de linguagem e artefatos surdos” páginas 01 a 07 e realização das ativi-
dades I a V. 

ATIVIDADE I
 Em grupos, realizar a leitura das páginas 01 a 07 do artigo “Por uma compreensão 
do letramento visual e seus suportes: articulando pesquisas sobre letramento, matrizes de 
linguagem e artefatos surdos”.
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ATIVIDADE II
Observe o excerto extraído do artigo (anexo I):

“Reily (2003, 2006), diante da preocupação com o objetivo pedagógico 
da escola, focado no domínio da linguagem verbal tanto no nível 
oral quanto na dimensão gráfica, eleva e apressa a importância de se 
identificar a existência de alunos que acessam a palavra por outras 
modalidades. Eles acessam por uma escrita não convencional, sem 
utilizar a fala funcional ou pela compreensão e habilidade de fazê-
lo por meio de imagens (pensamento visual). Nessa perspectiva se 
desenha uma frase emblemática, ainda não vivenciada nas escolas, 
um princípio democrático de letramento visual: “[ ... ], se a palavra 
é para todos, a imagem também tem de ser” (REILY, 2006, p. 26)”.

 Diante das afirmações, de que forma podemos utilizar imagens que sirvam de 
aporte para compreensão textual e para apreensão de conteúdos das diversas disciplinas?

ATIVIDADE III
 Conforme Taveira e Rosado (2013), no processo de ensino há que se deparar com 
as convenções sociais, as científicas e de linguagem. As habilidades de leitura de mundo, de 
formas visuais e de compreensão de regras e convenções de linguagem são oportunizadas 
na experiência e pela experiência e, igualmente, na sistematização dessas análises e achados 
como parte do processo de ensino-aprendizagem. Isto deve ser levado em consideração 
concernente às práticas pedagógicas voltadas a estudantes surdos. Diante do exposto, 
como podemos fundamentar nosso trabalho pedagógico com a linguagem visual? Quais 
artefatos surdos combinam com o uso dessa visualidade em sala de aula?

ATIVIDADE IV
Observe o roteiro abaixo:

Disciplina: Artes

Tema da aula: Dança

Objetivos: 

- Conhecer algumas danças do Brasil e de outros países.

- Aprender a se expressar por meio da linguagem da dança.



3
2º SEMESTRE - 2017

A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VISUAIS COMO 
ESTRATÉGIA NO ENSINO-APRENDIZAGEM PARA 
ESTUDANTES SURDOS
ROTEIRO

Recurso visual

a) Quais possíveis leituras de imagem os estudantes surdos poderiam fazer sem a 
apresentação de uma consigna?

b) Caso o grupo conclua que o recurso visual apresentado não é o mais apropriado, pesquise 
e apresente uma imagem que traga um significado apropriado dentro da proposta de aula.

ATIVIDADE V
Apresentação das sínteses dos grupos em um seminário.

Início dos trabalhos da tarde
A proposta para o período da tarde é a leitura da segunda parte do artigo “Por uma 
compreensão do letramento visual e seus suportes: articulando pesquisas sobre letramento, 
matrizes de linguagem e artefatos surdos” disponível no anexo I, páginas 08 a 25 e realização 
das atividades.

ATIVIDADE I
Em grupos, realize a leitura da segunda parte do texto anexo “Por uma compreensão do 
letramento visual e seus suportes: articulando pesquisas sobre letramento, matrizes de 
linguagem e artefatos surdos” páginas 08 a 27.

Fonte: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/
uploads/1/adanca2.jpg
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ATIVIDADE II
 Observe os excertos abaixo:

“Na base da teoria de Santaella (2005) está a ideia de que o verbal é uma 
questão de símbolo, o visual, uma questão de índice e o sonoro, uma 
questão de ícone. O índice é um signo indicador. Por exemplo, nuvens 
carregadas é signo indicial de que vai chover. Ruas cheias de lama é índice 
de enchente e transbordamento de rios para quem vive no Rio de Janeiro. 
Isso ocorre quando o significante remete ao significado assumindo como 
base a experiência vivenciada pelo interpretador”. - (Grifo nosso) 

“Desse modo, “quando há uma relação física ou causal, não arbitrária, 
entre o significante e o significado, se diz que essa relação chama-se índice” 
(HALL, 2005, p. 16).” - (Grifo nosso)

 Baseando-se nas definições de índice dados por Santaella (2005) e Hall (2005), 
pesquise imagens que transmitam o significado apropriado para as sentenças a seguir:

1) Andorinhas saindo do sul e migrando para outras regiões.

2) Folhas amareladas e murchas caem ao chão.

3) Adão e Eva são expulsos do paraíso.

4) É o último dia do mês!

ATIVIDADE III
 Conforme Taveira e Rosado (2013), [...] são antecipações necessárias dos adultos no 
ambiente educativo: 1. Antecipar às crianças quanto às convenções de representação para 
que elas possam ter chave de leitura de diferentes formas visuais. 2. Perguntar às crianças 
sobre suas experiências de vida, sobre as percepções frente às formas e sobre as suas 
próprias produções. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Baseando-se na assertiva de Taveira e Rosado (2013) e no diagrama, elabore uma 
sequência didática simples para a disciplina de sua regência (professores das escolas 
bilíngues e professores bilíngues: surdo e ouvinte da SRM), levando em consideração o 
seguinte roteiro e tendo imagens como ponto de partida:

1- Disciplina.

2- Tema.

3- Conteúdo.

4- Objetivos.

5- Tempo estimado para realização.

5- Desenvolvimento (etapas).

6- Avaliação.

ATIVIDADE IV
 As atividades desenvolvidas pelos grupos devem ser apresentadas e discutidas em 
seminário. 
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INSTITUIÇÕES PARA SURDOS ESTADUAIS E PARCEIRAS (CONVENIADAS)

• Escola Raio de Sol – EI e EF, na Modalidade de Educação Especial (Assis 
Chateaubriand).

• Escola Bilingue da ACAS – EI e EF (Cascavel).

• Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaya Junior – EI, EF, M e P (Curitiba).

• Escola Bilingue para Surdos da APAS – EF (Curitiba).

• Escola Estadual para Surdos Guilherme Eduardo Jacobucci – EI e EF (Curitiba).

• Escola Bilingue da AMESFI, EI e EF (Medianeira).

• Escola Lucas Silveira – EI e EF (Foz do Iguaçu).

• Escola Carlos Neufert – EF (Jacarezinho).

• Colégio Estadual do Instituto Londrinense e Educação de Surdos – EI, EF e M 
(Londrina).

• Colégio Bilingue para Surdos de Maringá – EI, EF e M (Maringá).

• Escola Nydia Moreira Garcêz – EI e EF (Paranaguá).

• Escola Bilingue para Surdos Geny de Jesus Souza Ribas – EI e EF (Ponta Grossa).

• Escola Bilingue para Surdos da APADA – EI e EF (Toledo).

• Escola de Educação Bilíngue Anne Sullivan – EI e EF (Umuarama).

SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – ANOS FINAIS E ENSINO 
MÉDIO – SURDEZ, DE TODO O ESTADO DO PARANÁ.
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