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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo discutir o Ensino de artes para alunos surdos, enfocando suas
modalidades e seus conteúdos, tendo em vista a obrigatoriedade e importância deste componente
curricular para a formação integral do indivíduo, seja ele surdo ou ouvinte. Desta forma, o ensino de arte
deve ser trabalhado de forma sistemática, com planejamento didático bem estruturado e com a utilização
de recursos adequados. Procuramos contextualizar os avanços deste atendimento na educação básica,
para as pessoas surdas, explicitar conceitos e temas que se apresentam a fim de elucidar as possíveis
dúvidas, e concluímos que se faz necessário à presença de um profissional habilitado para o ensino de Arte
na Educação, se quisermos que realmente este componente curricular seja ofertado a contento em prol de
uma educação de qualidade para a formação integral do indivíduo surdo.

Palavras-chave: Aprendizagem. Ensino de Artes. Surdez.

ABSTRACT

This article aims to discuss the teaching of arts for deaf students, focusing on
their forms and their content in view the requirement and importance of this
curriculum component for the formation of the individual, whether deaf or
listener. Thus, the teaching of art should be worked systematically with well
structured educational planning and the use of resources. we seek to
contextualize the progress of this service in basic education for deaf people,
explain concepts and themes that are presented in order to elucidate the
possible questions, and we conclude that it is necessary the presence of a
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qualified professional for teaching in art education, if you really want this
curriculum component is offered to the satisfaction towards quality education
for the education of the deaf individual.

Keywords: Learning. Teaching Arts. Deafness.

INTRODUÇÃO

Atualmente, o ensino de arte tem como finalidade desenvolver o pensamento artístico e a percepção

estética, caracterizando no aluno um modo próprio de ordenar e dar sentido as suas expressões artísticas

com sensibilidade, percepção e imaginação.

No entanto, pesquisadores e estudiosos em arte, afirmam que no contexto educacional, as aulas de arte,

em sua maioria, não propiciam o desenvolvimento do aluno nessa percepção, pela falta de preparo e

desinformação dos professores. Fusari e Ferraz afirmam que “ficam evidentes a perplexidade e a

desinformação dos professores que são preparados em cursos de reduzida duração, em detrimento de

uma formação aprofundada em arte e no trabalho pedagógico na área” (FUSARI e FERRAZ, 1997, p.16).

A arte sempre esteve presente em todas as formações culturais, desde a antiguidade. O homem ao traçar

suas primeiras formas, expressando suas ideias, através do desenho de animais, objetos e pessoas, vai

criando seu estilo artístico passado de geração em geração. Esse estilo caracteriza-se por normas e

valores estabelecidos por cada civilização, de acordo com o ambiente e época, diversificando as culturas

existentes. “No entanto, a área que trata da educação escolar em artes tem um percurso relativamente

recente e coincide com as transformações educacionais que caracterizam o século XX em várias partes do

mundo” (PCN Artes, 1997, p. 1).

No Brasil essa transformação evidencia-se nos anos 70, com o movimento Arte – Educação, que se

baseando nos princípios da Escola Nova e da Educação Através da Arte, tem o propósito de “uma ação

educativa criadora, ativa e centrada no aluno”, como afirmam Fusari e Ferraz em seu livro Arte na

Educação Escolar. Esse movimento busca novas alternativas metodológicas para o ensino e aprendizagem

de arte nas escolas, no sentido de redimensionar o trabalho do professor, através da sua valorização

profissional e consciência da importância de seu papel profissional e político no contexto social.

Entretanto, Fusari e Ferraz nos apresentam que:

[...] apesar de todos os esforços para o desenvolvimento de um
saber artístico na escola, verifica-se que a arte – historicamente
produzida e em produção pela humanidade – ainda não tem sido
suficientemente ensinada e aprendida pela maioria das crianças e
adolescentes brasileiros. (FUSARI e FERRAZ, 1997, p. 17)

Na década de 70, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 5.692/71, a arte é

introduzida no currículo escolar como atividade educativa, intitulada “Educação Artística”. Como na época
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não havia habilitação nessa área, foram criados cursos de curta duração, sem instrumentação adequada

ao preparo metodológico dos professores que se disponibilizaram a ensinar “educação artística”.

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, as faculdades de época, criadas especialmente para

atender a demanda. Nessas condições, os professores passaram a seguir documentos curriculares e livros

didáticos que classificam os conteúdos e atividades por faixa etária, sem fundamentos e orientações

metodológicas.

Com a preocupação de reverter esse quadro, o movimento Arte – Educação buscou nos anos 80, a

conscientização e organização dos professores disseminando fundamentação e sugestões metodológicas

em prol da qualificação profissional na área, em todo país.

Desse trabalho, a nova Lei nº. 9.394/96 em seu artigo 26, §2º, constituiu o ensino de arte como

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, visando promover o

desenvolvimento cultural dos alunos.

Nesta concepção, o ensino – aprendizagem de arte baseia-se numa proposta metodológica que possibilite

aos alunos adquirir um saber específico, ajudando-os na descoberta de novos caminhos e na compreensão

de seu mundo.

Segundo Ana Mae (1995, p. 64), “esse método abrange ao mesmo tempo a especificidade e a

generalidade dos processos estimuladores do desenvolvimento criativo.”

Tal desenvolvimento permeia as diversas linguagens artísticas, como as artes visuais, o teatro, a música e

a dança, buscando articular o fazer, o representar e o exprimir. Considerando-se que em qualquer uma

destas linguagens é necessária a participação ativa do educando, que através da expressão dos seus

sentimentos deverá buscar a forma de melhor representá-los, onde se faz presente o seu ato criador,

encontrado no conhecimento científico, técnico ou filosófico.

Nesse contexto, a arte apresenta-se como produção, trabalho e construção, representando um mundo

cultural com significado e imaginação.

Para Fusari e Ferraz (1997, p. 19) “A arte é movimento na dialética da relação homem – mundo”. Nesta

afirmativa, percebe-se que nesta relação, o indivíduo passa a conhecer o seu mundo, comparando e

diferenciando as diversas linguagens artísticas, ao vivenciar um processo ensino-aprendizagem de forma

criativa que favoreça a integração entre a aprendizagem racional e estética, desenvolvendo a articulação

entre o domínio cognitivo e afetivo. Desse modo, será possível ao aluno explicitar seu processo mental

específico.

Nesta análise surge o interesse de conhecer o ensino de artes nas escolas públicas que atendem aos

portadores de significativas deficiências sensoriais auditivas, com o propósito de investigar o trabalho

docente nas classes especiais do ensino fundamental na rede estadual de ensino, visando observar a

qualificação desse trabalho no desenvolvimento artístico e criativo de alunos surdos.

Esse interesse parte do pressuposto de que o ensino de artes possibilita o desenvolvimento da criatividade

no aluno, onde este, em suas limitações sensório auditivas, poderá ampliar suas potencialidades, através

da coerência de organização, originalidade e síntese.
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No final do último século, a Educação vivenciou várias transformações, onde na nova Lei de Diretrizes e

Bases da Educação, nº. 9.394/96, assegura não só a obrigatoriedade do ensino de artes, como já citado

anteriormente, mas, sobretudo, o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com necessidades

educacionais especiais, preferencialmente, em classes comuns do ensino regular. Porém esses educandos

especiais poderão, também, receber atendimento especializado, em sala de recursos multifuncionais, em

hospitalar ou em instituições especializadas.

Nos últimos anos podemos observar que, entre os profissionais da educação, o interesse pela Educação

Especial é crescente. Um número significativo de profissionais já vem buscando adquirir qualificação

teórica e metodológica com o objetivo de garantir aos educandos com necessidades especiais um bom

atendimento em seu processo de desenvolvimento educacional e social. Apesar disto ainda é grande o

número de pessoas com deficiência sem atendimento adequado.

A partir de 1994, com a Declaração de Salamanca, a Educação Especial institui uma política de

atendimento, visando a inclusão. Contudo, é somente a partir da LDB nº. 9.394/96 que esta política passa

a ser efetivamente implantada nacionalmente.

O ensino de arte pauta-se também nos princípios da educação inclusiva, uma vez que visa potencializar a

capacidade artística do aluno promovendo o trabalho com produtos da comunidade, na qual a escola está

inserida, introduzindo informações da produção social na valorização da diversidade cultural existente,

quer na comunidade, município, estado, país, ou até internacionalmente.

Portanto, o trabalho de pesquisa destinado a conhecer o ensino de artes oferecido aos alunos surdos, visa

observar o amparo legal que este aluno tem com relação ao seu atendimento educacional, bem como as

dificuldades encontradas e enfrentadas pelos profissionais que atuam nessas classes.

Ressalta-se, no entanto, que em Sergipe o ensino inclusivo já se faz presente, de forma natural, pela

própria demanda, que busca sua escolarização no ensino regular. Notamos, entretanto, que a presença de

profissionais habilitados para o ensino de artes a estes alunos, com uma formação específica, ainda é

escassa, um outro fator que agrava ainda mais a situação é a falta de investimentos por parte das

autoridades públicas no que diz respeito a aquisição de equipamentos e recursos didáticos essenciais para

o desenvolvimento educacional destes educandos. Problemas estes que tornam árdua e difícil à atuação do

profissional no ensino de artes.

1.O ENSINO DE ARTES
“A arte diz o indizível;

exprime o inexprimível,
traduz o intraduzível.”

Leonardo da Vinci

O ensino de arte passa a ser componente obrigatório na Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9.394/96, que contempla o ensino de arte em três de seus artigos,

como podemos observar:

Art. 26 Os currículos do ensino fundamental e médio devem ser
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uma base nacional comum, a ser contemplada, em cada sistema
de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais, da sociedade, da
economia e da clientela.
[...]
§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos.
[...]
Art. 32 O ensino fundamental com duração mínima de oito anos, obrigatório e
gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:
[...]
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade;
[...]
Art. 36 O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste
Capítulo e as seguintes diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado das
ciências, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação,
acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; (BRASIL, Lei nº. 9.394 de
1996)

Apesar de tantos esforços no intuito de oferecer-se um ensino de arte de

qualidade, os métodos iniciais como a livre expressão e a sugestão do tema

não levam a articulação do fazer, do repensar e do exprimir, ainda hoje, eles

continuam sendo largamente trabalhados, ao invés de buscar-se um maior

entendimento sobre o pleno desenvolvimento da criatividade, através da

forma e do conteúdo, da concepção e da observação, da flexibilidade e da

complexidade.

Assim sendo, como afirmam Fusari e Ferraz, o ensino de Arte deverá:

[...] garantir que os alunos conheçam e vivenciem aspectos técnicos, inventivos,
representacionais e expressivos em música, artes visuais, desenho teatro, dança,
artes audiovisuais. Para isso é preciso que o professor organize um trabalho
consistente, através de atividades artísticas, estéticas e de um programa de
Teoria e História da Arte, inter-relacionados com a sociedade em que eles vivem.
Entendemos que é possível atingir-se um conhecimento mais amplo e
aprofundado da arte, incorporando ações como: ver, ouvir, mover-se, sentir,
pensar, descobrir, exprimir, fazer a partir dos elementos da natureza e da
cultura, analisando-os e refletindo, formando transformando-os. É com essa
abrangência que a arte deve ser apropriada por todos os estudantes,
indiscriminadamente. (FUSARI e FERRAZ, 1997, p. 20)
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Em sua proposta geral os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN apresentam

o ensino de arte tão importante quanto às demais áreas do conhecimento,

estando, apesar de suas especificidades, relacionadas com as demais áreas. O

ensino de arte busca, por meio da educação e da cultura, construir um ser

humano completo, despertando-lhe a consciência individual e social,

valorizando-lhes os aspectos intelectuais, morais e estéticos e promovendo o

desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da imaginação, além de

favorecer uma forma de comunicação rápida e eficaz entre o artista, autor da

obra, e os seus apreciadores.

O papel da arte no ensino fundamental é o de possibilitar aos alunos – sejam

eles crianças, jovens ou adultos – o aprendizado estético e artístico em

quaisquer das modalidades artísticas, possibilitando-lhes a produção, criação ou

improvisação em trabalhos individuais e grupais que visem a socialização, para

que posteriormente tenham condições de apreciar, valorizar e julgar a produção

artística da humanidade.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Artes (1997, p. 35) nos

apresentam que, por ter como suporte a ação criadora o ensino de arte

possibilita o desenvolvimento da razão e da imaginação através das quais o

aluno poderá mediante o conhecimento “maravilhar-se, divertir-se, brincar com

o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e

alegrar-se com as descobertas”.

Portanto, ressalta-se a importância do trabalho docente ser realizado por

profissionais com formação específica, de modo que valorize os conhecimentos

de arte, como a sua história, linguagens e modalidades, para dispor melhor de

metodologia e recursos adequados.

Nesse sentido, o ensino de Arte deverá organizar-se de modo que, ao final de
ensino fundamental, os alunos sejam capazes de:
Ø expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca
pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a
sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas;
Ø interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes
(Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de
modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais;
Ø edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e
conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, no
percurso de criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e
soluções;
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Ø compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas
diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções
presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do
universo natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos
e estéticos;
Ø observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e
curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando
arte de modo sensível;
Ø compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do
trabalho do artista, reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz,
aspectos do processo percorrido pelo artista;
Ø buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas,
documentos, acervos nos espaços da escola e fora dela (livros, vídeos, discos,
cartazes) e acervos públicos (museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas,
fonotecas, videotecas, cinematecas), reconhecendo e compreendendo a
variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história
das diferentes culturas e etnias. (PCN Artes, 1997, p. 53-54)

Articulados ao processo ensino-aprendizagem a seleção dos conteúdos a serem

trabalhados nas aulas de arte devem ser norteados por três princípios: a

produção, que se refere ao fazer artístico; a fruição, que refere-se a apreciação

da produção artística e a reflexão, que refere-se a contextualização da

produção.

Neste contexto é imprescindível que o educador promova o exercício do

respeito mútuo, o saber fazer e receber críticas, a solidariedade, o diálogo,

entre outras situações que proporcionem o processo ensino-aprendizagem em

um ambiente harmonioso, onde o aluno possa desenvolver atividades e

aprofundar seus conhecimentos, se possível em cada uma das modalidades

artísticas (artes visuais, teatro, música e dança).

Entretanto para que o educador elabore um programa de curso bem

estruturado é necessário que ele tenha competência e capacidade para formar e

orientar o aluno no ensino de arte. É fundamental levar em consideração as

experiências dos alunos, com a natureza, com o cotidiano, com a comunidade

na qual a escola está inserida, favorecendo a valorização e reconhecimento das

semelhanças e dos contrastes, qualidades e especificidades entre os indivíduos,

entre as produções e entre as comunidades, para que ele possa ampliar estes e

outros conhecimentos.

Assim os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN sugerem os seguintes

critérios para a seleção dos conteúdos a serem trabalhados nas aulas de arte:
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Ø conteúdos compatíveis com as possibilidades de aprendizagem do

aluno;

Ø valorização do ensino de conteúdos básicos de arte necessários à

formação do cidadão, considerando, ao longo dos ciclos de

escolaridade, manifestações artísticas de povos e culturas de

diferentes épocas, incluindo a contemporaneidade;

Øespecificidades do conhecimento e da ação artística.

Os Conteúdos gerais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN

para o ensino de Arte são:

Øa arte como expressão e comunicação dos indivíduos;

Ø elementos básicos das formas artísticas, modos de articulação

formal, técnica, matérias e procedimentos na criação em arte;

Øprodutores em arte: vidas, épocas e produtos em conexões;

Ødiversidades das formas de arte e concepções estéticas da cultura

regional, nacional e internacional: produções, reproduções e suas

historias;

Ø a arte na sociedade, considerando os produtores em arte, as

produções e suas formas de documentação, preservação e

divulgação em diferentes culturas e momentos históricos.

O ensino de Artes pode ser distribuído em 4 (quatro) modalidades: Artes

Visuais, Dança, Música e Teatro.
As Artes Visuais auxiliam o desenvolvimento da sensibilidade e da afetividade, além de favorecer o

conhecimento e a postura crítica. Inclui-se nas Artes Visuais as seguintes modalidades: desenho, pintura,

escultura, modelagem, gravura, história em quadrinhos, desenho industrial, arquitetura, cinema,

televisão, vídeo, fotografia, artes gráficas, computação e instalação.

Cabe ao professor a transmissão dos conteúdos, a escolha dos materiais e das técnicas adequadas para o

trabalho em quaisquer das modalidades por ele selecionada, contextualizando-a a fim de possibilitar o

aprendizado e o desenvolvimento da criatividade do aluno, “articulando percepção, imaginação,

sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e grupal” (PCN Artes, 1997, p. 61).

Mais fundamental para o processo de ensino-aprendizagem em Artes Visuais do que a utilização dos

elementos básicos, das técnicas, dos meios e materiais que a compõem é a articulação entre eles, suas

modalidades específicas, sua contextualização, sua história e as relações sociais e culturais envolvidas.

Podemos citar como elementos básicos que a compõem, por exemplo: ponto, linha, plano, cor, textura,

forma, volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio; como meios: máquinas fotográficas, vídeos, televisores,

aparelhos de som, de computação e de reprografia; como materiais: pincéis, tintas, lápis, giz de cera,
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papéis, argila, goivas.

A expressão corporal é uma atitude cotidiana na vida do ser humano, em especial na vida das crianças,

uma vez que estas têm a necessidade de experimentar o corpo, os movimentos para adquirir uma melhor

mobilidade e para se expressarem com liberdade.

As aulas de dança devem favorecer a atividade corporal, o conhecimento a respeito do funcionamento do

corpo, a exploração do meio ambiente e do espaço, a investigação e a compreensão da capacidade do

movimento, da plasticidade e das potencialidades motoras, exercitando a atenção, a percepção, a

colaboração e a solidariedade, a fim de possibilitar ao aluno a expressão corporal de forma inteligente,

autônoma, responsável e sensível.

Para tanto, estímulos regionais, danças populares, cirandas, podem e devem ser utilizados nas aulas de

dança, uma vez que são de imensa riqueza cultural e favorecem o conhecimento das concepções estéticas

de diversos povos e culturas.

A música é uma modalidade artística que se expressa exclusivamente por meio dos sons. Ela somente

acontece quando o compositor, por meio de uma combinação entre os seus elementos básicos (duração,

altura, timbre e intensidade) forma uma composição e esta composição, por sua vez, é interpretada. Este

fato não exclui os alunos surdos deste processo, eles podem ser inseridos por meio da utilização da Língua

Brasileira de Sinais – Libras, fazendo um estudo da letra da música para fazer uma interpretação ou

mesmo sendo compositor, criando sua própria música.

Assim, os produtos da música são a composição, a improvisação e a interpretação. A interpretação é o

momento em que a música ganha vida e a sua linguagem um significado. A improvisação por sua vez

alicerça-se na liberdade de criação e situa-se entre a composição e a interpretação.

Para que os alunos expressem-se musicalmente o professor deverá incentivá-los, apresentando-lhes as

riquezas rítmicas que o Brasil possui, levando-os a participar de show, festivais, eventos de cultura

popular entre outras manifestações musicais, seja como ouvintes, compositores, interpretes ou

improvisadores. Ressalta-se, ainda, que o professor apresente produções musicais de diferentes regiões e

culturas em distintos momentos da história, mostrando-lhes a importância da música na sociedade e na

vida dos indivíduos.

Por exigir do homem o corpo, a fala, o gesto o teatro é considerado a arte do homem por excelência. Por

meio dela pode-se experimentar, expressar e comunicar idéias, fatos, conhecimentos, sentimentos através

da integração entre imaginação, percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio.

O ensino da expressão teatral favorecerá o desenvolvimento integral do indivíduo, seu processo de

socialização e de democracia, se o professor favorecer em suas atividades o trabalho coletivo ou grupal,

onde incentive a cooperação de cada aluno, o diálogo, o respeito mútuo entre os colegas, ensinando-os a

refletir e a aceitar as diferenças.

Além das atividades de expressão teatral o professor deverá incentivar, organizar e apoiar na elaboração

de cenários, dos objetos de palco, das roupas ou figurinos, na organização e sequência da história

(roteiro). Para que tudo isto possa ser posto em prática é função da escola oferecer um espaço adequado

para a realização de tais atividades, além do material básico necessário.
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2.OS ALUNOS SURDOS E O ENSINO DE ARTES
“Oh! Felizes que aprendem,

Sem poderem mesmo ouvir;
Com os olhos a Fala entendem;

Na esperança de Porvir!”
Ana Rimili e Astério Campos

Hino ao Surdo Brasileiro

Diante de tudo que foi exposto até o presente, destacamos que os alunos

surdos, assim como os demais alunos da escola, tem o direito a um ensino de

qualidade em todos os componentes curriculares. E no ensino de artes não pode

ser diferente, visto que além da sua obrigatoriedade do ensino esta disciplina

tem relevante importância para a formação integral do indivíduo, seja ele surdo

ou não.

A presença de profissionais habilitados para o ensino de artes em Sergipe já é

uma realidade, o que nos falta ainda é uma formação especifica no atendimento

aos alunos surdos. Pois o que temos observado é a dificuldade na comunicação,

uma vez que os alunos surdos fazem uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras

e os professores utilizam como língua de instrução a Língua Portuguesa, muitas

vez quase que exclusivamente na modalidade oral, principalmente por não

serem adotados livros didáticos para o ensino de ates nas escolas da rede

pública.

No entanto, os alunos surdos não sentem maiores dificuldades em acompanhar

as aulas de artes, nas suas diversas modalidades, a saber: artes visuais, dança,

música ou teatro, quando estas são desenvolvidas de forma prática, e com os

recursos artísticos e metodológicos adequados ao ensino.

Muitos professores conseguem desenvolver suas aulas com poucos recursos e

percebemos que os materiais mais utilizados nas aulas de arte são as sucatas

(caixas e rolos de papelão) trazidos pelos próprios alunos, bem como pelos

professores, que também cooperam com a aquisição de demais recursos

didáticos, quando é insuficiente a quantidade adquirida com recursos próprios

das Escolas, além da sucata outros materiais utilizados são: papeis, pinceis,
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tintas, lápis de cor, giz de cera e massa de modelar.

Percebemos que os maiores entraves acontecem no desenvolvimento das aulas

teóricas, uma vez que os professores muitas vezes não produzem recursos

próprios que sirvam de norteadores para os alunos.

No tocante a avaliação, notamos que os professores levam em conta as

atividades desenvolvidas pelos educandos e a participação dos mesmos no

decorrer das aulas, porem suas avaliações ficam prejudicadas devido as

limitações dos alunos surdos no tocante a leitura e a escrita.

Porém nas unidades de ensino onde existe a presença do intérprete educacional

ou onde o próprio professor de arte consegue manter uma comunicação com os

alunos surdos, percebemos que as atividades metodológicas desenvolvidas em

classe, tem explorado a criatividade, bem como as potencialidades dos alunos,

estimulando-os a despertar o potencial artístico e o crescimento individual dos

alunos.

CONCLUSÃO

No intuito de levantarmos os conhecimentos necessários para compreensão da estrutura educacional do

ensino de artes para alunos surdos realizamos uma coleta de dados, inicialmente, pela leitura e

observação das leis que amparam as pessoas com necessidades educacionais especiais e, em especial, dos

alunos surdos. Realizamos coletas de dados em observações feitas em unidades de ensino da rede pública.

A partir dessa pesquisa concluímos que o investimento por parte dos órgãos

responsáveis em recursos adequados para o ensino de artes é de suma

importância para a melhoria da qualidade do ensino, bem como maiores

investimentos em formação de professores, destacando-se a necessidade

incentivar os mesmos em participarem das formações oferecidas e o

investimento em profissionais de apoio, neste caso, intérpretes de Libras, para

proporcionar um ambiente acolhedor e promovedor de ensino.
O tema em questão não se esgota nos pontos que aqui foram abordados, mas finalizamos esta pesquisa

com o propósito de continuar, posteriormente, tais estudos a fim de ampliar os conhecimentos do referido

trabalho.
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