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1 APRESENTAÇÃO 

“Somos notavelmente ignorantes a respeito da surdez.” 1  A sentença do 

neurologista Oliver Sacks, espécie de paráfrase do paradoxo socrático “só sei que nada 

sei”, exprime o pensamento de professores ouvintes, sem formação específica para o 

trabalho em classes inclusivas, ao se deparar com uma turma na qual alunos surdos 

integram o quadro dos discentes, a exemplo do que ocorreu comigo, com os docentes 

entrevistados na pesquisa que resultou na criação deste produto didático e, 

provavelmente, com você, colega professor. Longe de levar a um imobilismo fatalista, 

essa constatação pode e deve ser o primeiro movimento em direção ao conhecimento 

das especificidades dos alunos surdos e ao desenvolvimento de ações pedagógicas 

diferenciadas capazes de levar à aprendizagem destes sujeitos. Neste sentido, o presente 

caderno pretende oferecer um contributo.  

Antes que você torça o nariz, pensando “lá vem mais um trabalho acadêmico que 

nada tem a ver com a realidade da sala de aula”, permita-me a apresentação. Esse 

caderno que você tem em mãos (ou na tela de algum dispositivo) foi concebido por um 

professor da Educação Básica há vinte anos, a partir de seus estudos e práticas como 

docente de alunos surdos, iniciada em 2006. Naquele ano, eu acumulava quase uma 

década atuando no magistério, sempre em escolas da rede pública de ensino. Minha 

primeira experiência com discentes surdos não foi por opção, tampouco foi precedida por 

qualquer (in)formação específica a respeito daquele grupo e de suas necessidades 

educacionais. De repente, lá estava eu, diante daqueles educandos, tomado pela 

angústia de não saber como proceder com eles. Relatos de colegas de profissão revelam 

terem passado por situação semelhante. E se, naquela ocasião, tivéssemos recebido 

algum informativo a respeito do ensino para surdos, nos sentiríamos menos ignorantes e 

impotentes? Surgiu assim um primeiro lampejo para a criação deste caderno. 

Nos últimos anos, movimentos sociais e políticas públicas, respaldadas pela 

legislação, vem preconizando a educação escolar para todos em unidades das redes 

regulares públicas ou privadas de ensino. Nesse contexto, as matrículas de surdos nas 

escolas comuns já superam as registradas nas escolas especiais 2 . Dadas as 

necessidades educacionais específicas desses estudantes, que devem envolver, entre 

outras coisas, metodologias de ensino e recursos humanos e tecnológicos diferenciados, 

governantes, gestores escolares e educadores se defrontam com uma série de desafios. 

                                                      

1 SACKS, 2005, p. 15. 
2 PINHO; MARIANI, 2017. 
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Não à toa, a questão ter se tornado tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), em 2017 3 . Entre tais desafios, destacam-se: a formação acadêmica dos 

professores, na qual questões conceituais e pedagógicas a respeito das especificidades 

dos sujeitos surdos ainda não são devidamente contempladas; a persistência de práticas 

docentes assentadas na oralidade e em atividades que envolvem a habilidade 

lectoescrita, o que dificulta o acesso daqueles discentes ao conhecimento histórico; e o 

risco da invisibilidade dos referidos educandos, não raro negligenciados ou vistos como 

de responsabilidade do intérprete de Libras, situação potencializada pela ausência da 

história das pessoas surdas nos livros didáticos e conteúdos curriculares da disciplina. 

 A fim de investigar essa problemática e aperfeiçoar a prática docente, minha e de 

meus colegas, desenvolvi uma pesquisa no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGEH/UFRJ), vinculado 

ao Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória). O estudo contou com 

financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e foi orientado por professores das áreas do conhecimento nele envolvidas: 

Silvio de Almeida Carvalho Filho, do Instituto de História da UFRJ, e Celeste Azulay 

Kelman, da Faculdade de Educação da mesma universidade, onde coordena o Grupo de 

Estudos e Pesquisas Sobre Surdez (GEPeSS), do qual sou membro. Mais do que 

condensar a dissertação, esse caderno ambiciona prover professores ou futuros 

professores de História com informações básicas e sugestões que possam auxiliá-los no 

trabalho com alunos surdos, particularmente, aqueles incluídos em turmas regulares, uma 

vez que o estudo realizado assinalou a necessidade desse tipo de suporte. 

Não tenho a intenção e tampouco a pretensão de oferecer respostas a todos os 

problemas relacionados ao ensino de História para alunos surdos ou preencher as 

lacunas de uma formação (inicial ou continuada) deficitária. Da mesma forma que a 

matrícula de um aluno surdo em uma escola regular não deve ser confundida com a 

inclusão, sendo apenas o seu início, o Caderno de orientações e sugestões... deve ser 

entendido como um material de sensibilização e apoio inicial aos docentes. A partir dele, 

recomenda-se que outras pesquisas e fontes de informação sejam consultadas. Bem 

como esperamos que o professor, motivado pelas experiências aqui descritas, realize as 

suas próprias. Nesse sentido, o presente dispositivo didático também não pode ser 

encarado como um rígido manual que precisa ser literalmente seguido. Apesar das 

similaridades, cada escola é única, assim como são únicos seus profissionais, suas 

turmas e cada um de seus alunos, sejam eles surdos ou ouvintes. Portanto, o que 

                                                      

3 O tema da redação foi “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. 
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oferecemos é flexível o suficiente para todas as adaptações e adições que se fizerem 

necessárias. Importante ressaltar ainda que, embora pensado para o professor de História 

que atua (ou atuará) em turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental, nada 

impede que este caderno seja utilizado por professores de outras disciplinas ou etapas 

de ensino. Evidentemente adequando-o às suas especificidades. Até porque a aula de 

História não pode ser uma ilha. As práticas inclusivas, para que bem-sucedidas, precisam 

necessariamente mobilizar a escola como um todo. 
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2 QUEM É O (ALUNO) SURDO? 

“Recuso-me a ser considerada excepcional, 

deficiente. Não sou. Sou surda. Para mim, a 

língua de sinais corresponde à minha voz, 

meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente 

nada me falta. É a sociedade que me torna 

excepcional.” 

(Emmanuelle Laborit, atriz surda) 

 

Em primeiro lugar, ele é o seu aluno. E como tal, você precisa entendê-lo. 

Suponho que deva estar ansioso pela apresentação de metodologias e técnicas de 

ensino. Professores, sobretudo os que atuam na Educação Básica, tendem a ser 

pragmáticos. Contudo, precisamos nos deter alguns instantes em considerações a 

respeito da pessoa surda. Afinal, para ensinar História não basta apenas dominar os 

conteúdos curriculares da disciplina, é necessário ao professor saber quem são os seus 

alunos e como eles aprendem, para, a partir daí empregar os métodos mais adequados 

à aprendizagem desses educandos. Sejam eles surdos ou não. No caso dos primeiros, 

entender quem são faz-se ainda mais imprescindível por pelo menos duas razões. Em 

primeiro lugar, por termos uma formação pedagógica (ainda) deficiente quanto à oferta 

de subsídios à educação de surdos, quando muito restrita ao ensino da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras). Em segundo, por sermos majoritariamente ouvintes4, distantes da 

experiência surda de estar no mundo, portanto cegos quanto às suas reais necessidades. 

Um olhar menos atento e a incompreensão daqueles a quem a aula se destina podem 

comprometer o direcionamento do trabalho do professor, resultando, por exemplo, na 

indiferença de uma didática alheia à diversidade de uma turma ou na piedosa aprovação 

porque “coitado, ele é deficiente”. 

Ao tratarmos de alunos surdos, antes de tudo, cabem explicações sobre a surdez. 

Trata-se da ausência ou perda da audição. Ela pode ser total ou parcial, nesse caso, 

variando em graus (leve, moderada, severa, profunda), que dependem da capacidade do 

                                                      

4 Professores surdos atuando na Educação Básica em escolas regulares ainda são uma 
raridade. Em 2017, na rede municipal de educação de São Paulo, maior metrópole do Brasil, 
havia apenas quatro docentes surdos, conforme a reportagem “Após enfrentar preconceito, surdo 
vira professor de História em São Paulo”. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1909651-apos-enfrentar-preconceito-surdo-
vira-professor-de-historia-em-sao-paulo.shtml>. Acesso em: 02 jul. 2018.  
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indivíduo em ouvir determinados níveis de decibéis. Algumas pessoas nascem surdas, 

por fatores hereditários ou problemas na gestação. Outras, tornam-se surdas em 

diferentes momentos da vida, devido a acidentes, doenças ou envelhecimento. Logo, 

qualquer um pode vir a ser surdo, incluindo eu e você (pensamento perturbador que nos 

obriga ainda mais a nos colocarmos no lugar do outro). É de suma importância ressaltar 

que, do ponto de vista biológico, a surdez não acarreta em comprometimentos cognitivos 

aos indivíduos. Além disso, mesmo sem um sentido, o surdo tem outros quatro para 

interagir com o mundo e aprender. 

 Existem diversas denominações para se referir às pessoas com surdez: surdo, 

deficiente auditivo, surdo-mudo, mudo, mudinho. Nem todas apropriadas. Descartemos 

logo as três últimas. Surdos não são mudos. Na maioria dos casos, se tratam de 

indivíduos que não possuem comprometimento em seu aparelho fonador. Portanto, 

possuem a capacidade para emitir sons, inclusive a voz. Basta uma visita ao Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro, para conferir que se trata de 

um ambiente tão ruidoso quanto o pátio de qualquer outra escola na hora do recreio. O 

termo deficiente auditivo, comumente utilizado na área da Saúde, costuma ser atribuído 

às pessoas com perda auditiva de leve a severa (nesse caso, surdo seria aquele com 

perda profunda). Também é usado por algumas redes de ensino para designar seus 

alunos com surdez. A mídia hegemônica costuma fazer o mesmo, quando os referencia. 

Nesse caso, talvez buscando uma designação supostamente mais politicamente correta. 

O problema com esse epíteto é que mantém o surdo no espectro da deficiência. O que a 

comunidade surda5 rejeita fortemente. 

Assim, professor, fique à vontade para se referir aos seus alunos surdos valendo-

se da denominação surdo, como faço aqui. Diverso do que algumas pessoas pensam, 

não se trata de um termo pejorativo. Mudinho pode ser fofinho, mas esse sim é 

depreciativo! O uso do termo surdo é uma escolha política de um grupo para a forma 

como seus membros preferem ser designados. Ele é fruto de uma concepção 

contemporânea sobre a pessoa surda, plasmada, desde as últimas décadas do século 

passado, a partir de estudos acadêmicos de distintas áreas do conhecimento e da própria 

mobilização dos surdos. Por tal viés, esses sujeitos deixam de ser reduzidos à surdez e 

a uma ideia de incompletude e anormalidade. Hoje, os surdos se entendem e são 

entendidos não como deficientes, mas como diferentes. Linguisticamente diferentes, 

porquanto usuários de uma língua de sinais (LS), de modalidade gestual-visual, que lhes 

                                                      

5 A comunidade surda é formada pelos surdos e pelos ouvintes usuários de língua de sinais que 
com eles compartilham experiências. (ALBRES, 2010) 
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permite expressar-se, trocar informações e relacionar-se socialmente. Deste modo, sob a 

ótica da diferença, a tarefa maior do professor de alunos surdos não é superar 

incapacidades, mas despertar potencialidades. 

 Sobre as línguas de sinais, essas ilustres desconhecidas para a maior parte dos 

professores que atuam com alunos surdos, recaem muitos mitos. Vou desfazer alguns. 

Primeiramente, não se tratam de mera pantomima. Embora de modalidade diferente das 

orais, elas são línguas, não linguagem. Tampouco são suas versões sinalizadas. 

Possuem gramática própria e são capazes de expressar do concreto ao abstrato. Como 

venho denominando-as no plural, já é possível perceber que não se trata de uma, 

universal, mas de várias, correspondendo aproximadamente a uma por país. Embora, 

uma língua de sinais possa ser usada em mais de um país, como a Língua de Sinais 

Americana (ASL), com usuários nos Estados Unidos e no Canadá. Ou em um mesmo 

país possa ter mais de uma delas. É o caso do Brasil. A língua de sinais utilizada pela 

maioria dos surdos e oficialmente reconhecida chama-se Língua Brasileira de Sinais – 

Libras (BRASIL, 2002). No entanto, há ainda a Língua de Sinais Kaapor Brasileira, da 

etnia indígena urubu-kaapor, habitante do Maranhão (MA). 

 A instrução em língua de sinais e o uso de estratégias e recursos visuais são 

apontados pelos estudiosos como as formas mais apropriadas de promover a 

aprendizagem dos alunos surdos. No primeiro caso, justifica-se por ser a LS a língua 

natural6 daqueles discentes. Ainda nesse sentido, defende-se a proposta de educação 

bilíngue, na qual os conteúdos devem ser ministrados em Libras, que por sua vez, 

possibilitará a aquisição da Língua Portuguesa, utilizada sobretudo para a leitura e 

produção escrita. Quanto ao uso da visualidade, considera-se que o sentido mais utilizado 

pelos surdos para acessar a realidade é a visão. Donde explica-se a afirmação de que 

esses sujeitos “ouvem com os olhos”. Nessa perspectiva, se faz bem-vinda a utilização 

de imagens estáticas ou em movimento nas aulas de História, tanto para fins de exposição 

de conteúdos como para avaliação, conforme apresentarei mais adiante. 

Ainda sobre o ensino para surdos, você não está só, professor. Ou não deveria 

estar. Por determinação legal7, a escola precisa contar com o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), sob os cuidados de um especialista em Educação Especial, o qual 

poderá orientá-lo em seu trabalho com os alunos surdos. Enquanto isso, na sua sala de 

                                                      

6 O conceito “língua natural” é consagrado nos estudos sobre a surdez. Não deve ser entendida 
como se já nascesse com o indivíduo, mas sim no sentido de que é aquela utilizada pelos surdos 
em suas interações sociais (HARRISON, p. 29). 
7 BRASIL, 2011. 
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aula deverá haver outro profissional a acompanhá-lo: o tradutor intérprete de língua de 

sinais e portuguesa (TILSP), que aqui denominaremos apenas intérprete, como 

conhecido no âmbito escolar. Por mais que alguns docentes se sintam desconfortáveis 

com essa presença, ela é fundamental. Sobretudo por viabilizar a própria aula para 

aqueles educandos, uma vez que somos, na maioria, analfabetos em Libras. Pontes entre 

nós, professores docentes, e os intérpretes precisam ser estabelecidas em prol do aluno, 

como o planejamento conjunto das aulas. Mas é preciso distinguir os papéis de cada um. 

O intérprete não é o professor dos surdos e você dos ouvintes. Cabe a ele traduzir 

conteúdos e informações para a língua de sinais e intermediar a conversação entre os 

alunos surdos e ouvintes e entre os primeiros e seus professores. Aos docentes cabe 

ensinar, incentivar a participação, esclarecer dúvidas... enfim, ser... professor. Não 

somente dos alunos, mas de toda a classe, o que inclui os surdos. Voltando ao começo, 

nunca se esqueça: o surdo é seu aluno.  

Para mais esclarecimentos, recomendo a leitura de quatro obras introdutórias à questão 

da surdez:  

1) Fundamentos históricos, legais e biológicos da surdez, de Liliane Assumpção 

Oliveira, apresenta o tema de uma forma bastante didática e possui uma versão no 

formato de videoaula.  

2) Tenho um aluno surdo, e agora?, coletânea vencedora do Prêmio Jabuti de literatura, 

organizada por Cristina Broglia Feitosa de Lacerda e Lara Ferreira dos Santos, reúne 

artigos que exploram de modo claro e dinâmico informações básicas a respeito dos 

surdos e, em particular, da Língua Brasileira de Sinais.  

3) Libras? Que língua é essa?, de Audrei Gesser, no qual a autora desfaz uma série de 

mitos, lançando mão do formato de perguntas e respostas.  

4) O já clássico, Vendo vozes, de Oliver Sacks, cujo maior mérito é sensibilizar os 

leitores – ouvintes – para um olhar acerca dos surdos que ultrapassa o estigma da 

deficiência.  

Sugiro ainda que reserve um tempinho para assistir ao documentário Sou surda e não 

sabia, que possibilita uma melhor compreensão acerca dos surdos a partir da biografia 

e da perspectiva de uma surda (disponível no YouTube). 
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3 UMA BREVE HISTÓRIA DOS SURDOS 

“Temos uma história para contar, tivemos 

uma luta pelos nossos direitos, pelos nossos 

valores, pela questão da língua de sinais, da 

cultura surda. Então, ouvintes, que vocês 

abracem os surdos!” 

(Luciane Rangel Rodrigues, professora 
surda) 

 

Ao entendermos os surdos pelo viés da diferença e não da deficiência, nós, 

professores, precisamos considerá-los como sujeitos possuidores de identidade(s) e 

cultura próprias, caracterizadas por uma forma singular de ler o mundo e com ele interagir, 

na qual o sentido da visão ocupa um lugar privilegiado. Denominados “povo do olho”8, 

possuem uma belíssima história marcada pelo preconceito, por reconhecimento, recuos 

e conquistas.  Desconhecida por professores e alunos, incluindo os próprios surdos, 

desvelá-la constitui-se, para os docentes, em mais uma ação no sentido de compreender 

melhor o educando surdo, além de instrumentalizá-los para uma possível incorporação 

dessa história aos conteúdos programáticos. Acredito que introduzir tal elemento nas 

aulas de História implicará em maior interesse dos estudantes surdos pela disciplina, 

valorização de sua cultura e positivação da identidade surda para todos os discentes. 

Visando uma apropriação inicial da história surda, apresento a seguir um quadro contendo 

alguns de seus marcos mais significativos.  

Os dados contidos no quadro baseiam-se nas informações apresentadas nos 

livros Breve história dos surdos no mundo e em Portugal, de Paulo Vaz de Carvalho 

(publicado em Portugal); Fundamentos históricos, legais e biológicos da surdez, de Liliane 

Assumpção Oliveira; O INES e a educação de surdos no Brasil, de Solange Rocha; Vendo 

Vozes, de Oliver Sacks; na tese Surdos: vestígios culturais não registrados na história, da 

doutora surda Karin Lilian Strobel; e em Para uma cronologia da educação dos surdos, 

organizada por Eduardo Cabral. Todos indicados aos professores que desejam se 

apropriar da história dos surdos, ampliar seus conhecimentos a respeito da mesma e levá-

la para a sala de aula. 

                                                      

8 O termo foi cunhado por George W. Veditz, ex-presidente da Associação Nacional dos Surdos 

dos Estados Unidos, em 1912 (LEBEDEFF, 2017, p. 228). 
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Período Fatos 

Pré-História 

Embora não se trate propriamente da presença surda nesse período, 

cujos vestígios não permitem identificá-la, evidências indicam que o uso 

de uma linguagem gestual pode ter sido a primeira forma de comunicação 

entre os hominídeos.  

Antiguidade 

Há registros de infanticídio de surdos entre chineses, espartanos e 

gauleses. Para os hebreus, a surdez era vista como castigo divino e 

dessemelhança com Deus, implicando segregação social. No Egito e na 

Pérsia, por outro lado, os surdos eram venerados, identificados como 

interlocutores dos deuses por utilizarem uma “linguagem misteriosa”. Na 

Grécia, apesar de Sócrates (século IV a.C.) reconhecer a língua de sinais 

como forma aceitável de comunicação, os surdos eram entendidos como 

incapazes de aprender, dada a concepção aristotélica de que a educação 

só podia ser obtida pela audição. Com o advento do cristianismo (a partir 

do século I), mesmo tidos como filhos de Deus, mantiveram-se os 

estigmas, reforçados pela crença de que aos surdos estaria interditada a 

salvação da alma, uma vez que seriam incapazes de ouvir a pregação e 

confessar os seus pecados.  

Idade Média 

Com base no Código Justiniano (534), os direitos civis dos surdos foram 

limitados. A exclusão social recaía sobretudo entre os congênitos e os que 

não falavam. Monges católicos de ordens que praticavam o voto de 

silêncio se comunicavam por línguas de sinais, que eram registradas. 

Posteriormente, o padre espanhol Juan Pablo Bonet (1573-1633) utilizou 

tais registros para educar surdos. É desse período a primeira referência a 

um educador, o bispo inglês John Beverley (700), que teria ensinado um 

surdo a falar. 

Idade Moderna 

A partir do contexto do Renascimento (séculos XIV-XVI), a surdez foi 

repensada, abrindo-se possibilidades de acesso das pessoas surdas à 

educação e a alguns direitos. O intelectual italiano Girolamo Cardano 

(1501-1576) teorizou que a surdez não era uma condição mental e a 

aprendizagem poderia se dar por meios que não a fala e a audição. Na 

Espanha, o monge Pedro Ponce de Léon (1520-1584) fundou a Escola 

para Surdos de Madri, na qual utilizava um alfabeto manual para ensinar. 

No entanto, a instituição era restrita aos filhos dos nobres. Não à toa. 



 

15 

 

Naquele mesmo país, em 1575, o jurista Lasso entendeu que aos surdos 

deveriam ser assegurados direitos hereditários, que lhes eram vedados, 

desde que aprendessem a falar. Em 1680, George Dalgarno, intelectual 

inglês, apresentou teorias para o ensino de surdos por meio da sinalização 

gestual, já defendida como a linguagem natural para aqueles sujeitos por 

seu conterrâneo, o médico John Bulwer (1606-1656). 

Século XVIII 

Em 1760, sob influência de preceitos iluministas, sobretudo a importância 

dada à educação na formação dos indivíduos e cidadãos, o abade 

Charles-Michel de l’Épée criou a primeira escola pública para surdos, na 

qual se ensinava por meio da língua de sinais e coletivamente: o Instituto 

Nacional de Surdos-Mudos de Paris (atual Instituto Nacional de Jovens 

Surdos de Paris). Até o final do século, passou a ter o seu quadro de 

professores composto majoritariamente por surdos. Em 1778, Samuel 

Heinicke, educador alemão, criou uma escola em Leipzig para ensinar 

surdos de acordo com o método oralista, no qual deveriam aprender a 

falar. Essas duas instituições e suas respectivas metodologias de ensino 

passariam a ser paradigmáticas na educação de surdos. Em 1779, o 

francês Pierre Desloges tornou-se o primeiro autor surdo a publicar um 

livro, no qual defende o uso da língua de sinais. 

Século XIX 

Marcado pelo intenso debate entre os métodos francês (uso da língua de 

sinais) e alemão (oralista) na educação de surdos. Discípulos do Instituto 

Nacional de Surdos-Mudos de Paris se tornaram corresponsáveis pela 

criação de escolas para surdos em outros países, como nos EUA e no 

Brasil, onde, em 1857, foi fundado o Imperial Instituto de Surdos-Mudos 

(atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES). A língua de 

sinais francesa utilizada no instituto influenciou o surgimento da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras). Anteriormente, em 1821, foi criada uma 

escola experimental para surdos e ouvintes, na Baviera, com apoio 

intensivo aos primeiros, mas que teve suas atividades encerradas em 

1854, sob a alegação de ser prejudicial aos segundos. Próximo ao final 

do século, em 1880, foi realizado o II Congresso Internacional sobre a 

Educação de Surdos, em Milão, no qual o método oralista foi considerado 

o mais adequado às pessoas surdas. Suas resoluções balizaram a 

educação de surdos nas décadas seguintes, com a progressiva proscrição 

das línguas de sinais nas escolas para surdos e implicando em um forçoso 
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enquadramento desses indivíduos a padrões de “normalidade” tão em 

voga no período. 

Século XX 

Mesmo com a imposição do oralismo nas escolas para surdos, onde os 

alunos chegavam a ter suas mãos amarradas para não sinalizar, as 

línguas de sinais eram praticadas secretamente, como uma forma de 

resistência surda. Na Alemanha, durante o regime nazista (1933-1945), 

embora poupados dos campos de extermínio, surdos foram submetidos a 

procedimentos de esterilização. Sofreram ainda segregação social, 

obrigados a portar faixas azuis para se identificar como deficientes. A cor 

foi posteriormente adotada pelos surdos para simbolizá-los e às suas 

lutas. Após a Segunda Guerra Mundial, intensificou-se a mobilização 

surda por seus direitos linguísticos e culturais. Neste sentido, em 1951, foi 

fundada a Federação Mundial de Surdos (World Federation of the Deaf – 

WFD), à qual filia-se a Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (Feneis), que desde a década de 1980 é referência na defesa de 

políticas em prol da comunidade surda no Brasil. Reabilitadas a partir dos 

estudos de William Stokoe (1960), as línguas de sinais voltam a ser 

empregadas na educação de surdos, por meio de práticas de ensino 

bilíngues. No final do século, por força dos movimentos pela inclusão 

social e educacional das pessoas com deficiência, foram adotadas 

políticas públicas e ações que resultaram na ampliação da acessibilidade 

para os surdos. 

Século XXI 

No Brasil, foi sancionada a Lei 10.436, de 2002, que reconhece 

oficialmente a Libras, regulamentada pelo Decreto 5.626, de 2005. Em 

2011, atos do Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda 

reivindicaram por escolas bilíngues, forçando a inclusão dessa pauta no 

atual Plano Nacional de Educação (2014-2024). Mais recentemente, em 

2017, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi realizado com o uso 

de vídeo-prova para os candidatos surdos, na qual as informações e as 

perguntas foram apresentadas em Libras. O exame ainda trouxe como 

tema da redação “Desafios para a formação educacional de surdos no 

Brasil”, debate que se fez oportuno em um contexto de empoderamento 

desses sujeitos. A luta continua. 
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4 DIRETRIZES PARA O TRABALHO COM ALUNOS SURDOS 

Aprenda e use Libras. Surdos aprendem melhor em um contexto de 

educação bilíngue, no qual a língua de instrução é a de sinais. No entanto, 

poucos professores são proficientes em Libras. Além disso, em classes 

inclusivas, é pouco viável ao docente lecionar em duas línguas 

concomitantemente. Ainda assim, permanece a importância do professor que tem alunos 

surdos, fazer uso da língua de sinais. Mesmo que não a utilize para expor conteúdos, o 

docente permanece sendo o profissional mais adequado para atender às solicitações de 

esclarecimentos dos alunos surdos. Isso sem contar que também é uma forma de 

estabelecer uma relação empática com eles. Surdos se mostram mais interessados 

quando percebem que seu professor conhece Libras. Além dos cursos presenciais 

oferecidos por instituições como o INES, no Rio de Janeiro, e a Feneis, em várias cidades 

brasileiras, é possível aprender Libras na modalidade ensino à distância (EaD). Para 

ampliar o vocabulário e conhecer sinais específicos da disciplina História, há dicionários 

online, e sinalários ou glossários, que podem ser visualizados pelo YouTube. Nesta 

mesma linha, foi desenvolvido o aplicativo Sinalário Disciplinar em Libras, que também 

apresenta sinais próprios à nossa matéria. Em situações excepcionais, pode se recorrer 

às tecnologias assistivas, dentre as quais o Hand Talk e o ProDeaf, que possibilitam a 

tradução da Língua Portuguesa para Libras; 

 

Inclua o aluno surdo desde o planejamento. Em classes inclusivas, ao 

realizar o seu planejamento, seja ele de curso, de unidade ou de aula, o 

professor precisa considerar a presença de alunos surdos e programar 

ações que contemplem as especificidades desses discentes. Nele devem 

constar metodologias e estratégias pedagógicas diversificadas, avaliações adaptadas e, 

em relação os conteúdos, podem ser incorporados elementos da história dos surdos ao 

currículo da disciplina. É recomendável que professores regentes, intérpretes e 

professores do AEE planejem conjuntamente. Caso tal planejamento se mostre inviável 

na realidade da escola, o professor deve ao menos procurar disponibilizar seu plano com 

antecedência, de modo que o intérprete possa se familiarizar com os assuntos e buscar 

os sinais pertinentes. O que também possibilita ao AEE oferecer uma orientação mais 

adequada à realização das atividades planejadas; 

 

Pesquise sobre os surdos e o ensino (de História) para esses sujeitos. 

O sucesso do trabalho com alunos surdos depende, em grande medida, do 

conhecimento docente acerca desses educandos. Estudar sobre os surdos 
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e como ensinar para eles é fundamental. Sobretudo quando uma parcela significativa dos 

professores alega não saber como dar aula para tais discentes. As referências 

bibliográficas apresentadas ao final do presente caderno são sugeridas como ponto de 

partida. Na internet, há diversos artigos disponíveis para leitura sobre a temática. Por 

serem mais concisos do que outras produções acadêmicas, mantendo-se balizados por 

pesquisas científicas, são ideias para serem estudados por professores em sua rotina 

sempre repleta de tarefas. É possível ainda buscar informações junto aos professores do 

AEE, especialistas em Educação Especial; aos intérpretes, que costumam ser bons 

conhecedores da cultura surda; e aos colegas mais experientes; 

 

Utilize estratégias e recursos pedagógicos diversificados. Aulas 

fundamentadas exclusivamente na exposição oral de conteúdos não são 

adequadas aos alunos surdos. A atuação do intérprete de Libras apenas 

minimiza o problema. É preciso que o professor faça uso de estratégias e recursos 

diversificados, sobretudo os que empregam elementos visuais, para que possa suscitar a 

aprendizagem significativa daqueles discentes. Recomendam-se abordagens que 

explorem possibilidades de se extrair informações de recursos imagéticos; apresentação 

de textos com informações sintetizadas; utilização de linhas do tempo, quadros sinóticos 

e comparativos, mapas conceituais; o emprego de outros sentidos e sensibilidades, como 

a expressão corporal e o contato com fontes históricas materiais; aulas de campo, que 

possibilitem experiências concretas com lugares de memória. Vídeos e filmes também 

são bem-vindos, por já serem familiares às práticas do professor de História e devido à 

sua linguagem muito semelhante à forma como os surdos leem a língua de sinais. No 

entanto, requerem cuidados, uma vez que os surdos precisam ficar atentos às imagens, 

às legendas e ao intérprete simultaneamente; 

 

Promova a participação e a integração de TODOS os alunos. O professor 

não pode esquecer da presença dos alunos surdos em sala, relegando-os aos 

cuidados do intérprete. É preciso constantemente inquirir sobre suas opiniões, 

provocá-los aos debates, verificar se estão com dúvidas, incentivá-los. Mais 

ainda, deve estimular a integração entre surdos e ouvintes, misturando-os, por exemplo, 

em atividades de grupo. Cabe frisar que, embora as ações aqui sugeridas tenham sido 

mobilizadas por uma preocupação com os educandos surdos, elas não são 

necessariamente exclusivas a eles, sendo capazes também de contemplar os demais. Se 

a classe é inclusiva, as atividades realizadas devem ser possíveis para todos os 

discentes. Diversos estudos já concluíram que uma pedagogia diversificada para surdos, 

também produz bons resultados para os ouvintes que com eles estudam. Costumo dizer 
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que nem tudo o que é bom para o aluno ouvinte é para o surdo, mas tudo o que é válido 

para o surdo também o é para o ouvinte; 

 

Redobre os cuidados com a didática. Lembra daquelas aulas da licenciatura 

que ensinavam como o professor deve se portar em sala de aula e você, talvez, 

considerasse enfadonhas? Hora de retomá-las. A presença surda exige 

cuidados redobrados nesse sentido. Parece bobagem, mas pode comprometer 

seriamente a aprendizagem desses alunos. Assim, o professor não pode falar 

enquanto escreve, pois o surdo perderá a explicação. Cada atividade deve ser realizada 

a seu tempo, pois a simultaneidade é difícil para o surdo. Se o aluno surdo estiver 

realizando uma cópia, deve-se aguardar que ele termine para iniciar a exposição dos 

conteúdos. É preciso respeitar o ritmo diferenciado. Em um debate, por exemplo, 

enquanto os ouvintes já tiverem iniciado seus argumentos, os surdos ainda estarão 

recebendo a questão lançada pelo intérprete. Voltar-se para esses alunos no ato de 

explicar também é importante, até para que eles se sintam participantes da aula como os 

demais. Porém, não é necessário gritar ou falar muito pausadamente, achando que 

aprenderão dessa maneira. Alto ou baixo, o som da sua voz pode ser inaudível para eles. 

E, embora alguns alunos possam entender o professor fazendo leitura labial, é um mito a 

ideia de que todos os surdos possuem tal habilidade; 

 

Lembre do aluno surdo na escolha do livro didático. Material didático mais 

utilizado pelo professor de História, o livro didático não costuma ser escolhido 

levando-se em consideração os alunos surdos. De fato, não se trata de um 

dos recursos mais adequados ao trabalho com esses educandos, uma vez 

que seus textos são de difícil acesso àqueles estudantes que apresentam muitas 

dificuldades na compreensão da leitura. Contudo, as coleções atuais possuem um forte 

apelo visual, com imagens de diversos tipos, mapas, linhas do tempo, entre outros 

elementos que podem ser explorados por professores no ensino para alunos surdos; 

 

Tenha respeito linguístico. O fraco domínio da Língua Portuguesa por 

estudantes surdos, em função de problemas para a aquisição da mesma, 

torna a atividade da escrita uma tarefa dificultosa para eles. Levando isso em 

consideração, mais do que exigir uma correção gramatical à redação 

daqueles alunos, os professores de História, afeitos à produção textual, devem procurar 

verificar se tal escrita, por mais desconexa que possa parecer, contém algo que 

demonstre a ocorrência de aprendizado. Arguir o aluno surdo sobre o que escreveu é o 

que se indica. Erros gramaticais podem e devem ser apontados, mas no sentido de que 
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sejam reelaborados pelos discentes. Convém ainda alertar que o professor precisa ser 

cuidadoso com o vocabulário e as sentenças que utiliza. Expressões idiomáticas e 

metáforas em português podem ser errônea e literalmente entendidas pelos surdos; 

 

Compartilhe experiências. As práticas docentes com alunos surdos, 

sobretudo as inovadoras, não podem ficar restritas à sala de aula. A fim de 

instrumentalizar e inspirar outros professores, essas experiências didáticas 

precisam ser trocadas entre os profissionais da escola – nos planejamentos 

coletivos, em Conselhos de Classe ou em Grupos/Centros de Estudo – e para além dela 

– na forma de projetos de pós-graduação, publicação em periódicos acadêmicos, 

apresentação em eventos educacionais e, menos formalmente, aproveitando o potencial 

da internet, por meio de blogues, redes sociais e canais de vídeo; 

 

Milite pela inclusão. As ações docentes aqui elencadas podem ser 

inviabilizadas caso não encontrem na escola recursos humanos e 

materiais a elas necessários. Quantos planejamentos de aula não 

foram frustrados devido à ausência de intérpretes ou de um mero 

cabo de vídeo! Faz-se necessário cobrar das secretarias de 

Educação e reivindicar o suporte que a elas compete para a efetivação da inclusão, como 

contratação de intérpretes, promoção de formação continuada, tempos reservados ao 

planejamento e à troca entre docentes dentro da carga horária de trabalho e 

aquisição/confecção de materiais pedagógicos específicos. 
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5 COMPARTILHANDO ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS DE ENSINO E 

AVALIAÇÃO 

Ainda que incluídos nas classes comuns, os alunos surdos correm o risco de ser 

excluídos, caso, além do desamparo de recursos humanos e materiais, cuja provisão 

compete a gestores das escolas e redes de ensino, não contem com o uso de ações 

pedagógicas docentes, visando ao atendimento de suas especificidades e necessidades. 

Nesse sentido, seguem três sugestões de estratégias voltadas ao ensino e à avaliação 

em turmas com educandos surdos incluídos. Lembrando que, nesse contexto de inclusão, 

também consideram os alunos ouvintes. Todas são originárias de minha prática docente, 

refletidas a partir da pesquisa e estudos relacionados à educação de surdos, sob este 

novo prisma sendo aqui compartilhadas. Como não são receitas que precisam ser 

seguidas à risca para que o bolo não desande, você, professor, tem carta branca para 

retirar ou adicionar o que julgar necessário ao reproduzir o que segue sugerido. Portanto, 

use e abuse. 

 

5.1 ROTEIRO IMAGÉTICO 

Objetivos: 

• Explorar o uso de imagens como meio de conduzir a aula de História, 

considerando a proeminência do sentido da visão pelos sujeitos surdos; 

• Ensinar os alunos, surdos e ouvintes, a ler imagens, identificando seus diferentes 

tipos e possibilidades de interpretação;  

• Desenvolver um material prático para o professor, capaz de ser alternativo às 

eventuais dificuldades quanto ao uso de recursos visuais tecnológicos; 

• Promover o protagonismo dos sujeitos surdos, tanto pela participação desses 

alunos no modelo de aula proposto, como por revelar a presença surda na 

História. 
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Figura 1 - Roteiro Imagético: Segundo Reinado. 
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Descrição: O Roteiro Imagético (Figura 1) é um material simples, apresentado em 

folha de papel, fotocopiado e distribuído a cada aluno9. Nele é apresentada uma série de 

imagens a respeito de uma unidade ou conteúdo conceitual específico. A leitura dessas 

imagens conduzirá a narrativa da aula. Tal leitura pode ser feita em três etapas. Na 

primeira, os alunos são convidados a descrever as imagens, incentivando-se, assim, a 

sua participação, particularmente dos surdos, exímios detalhistas 10 . Na segunda, o 

professor toma a palavra para, partindo das descrições feitas pelos alunos, explicar o tipo 

de cada imagem (são usados diversos no roteiro: gravuras, pinturas, fotografias, charges, 

entre outros), o contexto em que foram elaboradas, a relação com conteúdos anteriores 

e os conceitos ou fatos que podem ser delas extraídos. Por fim, é possível ainda 

empreender debates a respeito de temas diversos que possam ser suscitados nas etapas 

anteriores, concorrendo o roteiro para a formação de uma consciência histórica e cidadã 

dos alunos. Em todas as etapas, é imprescindível a ação do intérprete, uma vez que a ele 

caberá intermediar a interação entre surdos e ouvintes e a interpretação do exposto pelo 

professor. 

Procedimentos: Antes de confeccionar o roteiro, o professor precisa planejá-lo, 

considerando a narrativa e as discussões que pretende desenvolver junto a seus alunos. 

Caso faça uso do livro didático, o conteúdo do mesmo pode servir como referência, 

servindo assim o roteiro como um facilitador da compreensão do texto pelos discentes 

surdos. É recomendável que o planejamento seja feito em conjunto com o intérprete. Em 

seguida, as imagens que irão compor o roteiro devem ser selecionadas, a partir de 

recortes temáticos e possibilidades de sensibilização dos alunos. A internet oferece uma 

infinidade de possibilidades para a pesquisa iconográfica. Recomendo que se evitem 

imagens demasiadamente simbólicas ou que necessitem de muitas referências para 

serem compreendidas, pois os surdos têm mais dificuldades para compreender o 

abstrato, além de carecerem de muitas informações prévias, dado estar imersos em uma 

cultura voltada para o ouvinte. Quanto à montagem do roteiro, pode ser feita em um 

programa editor de texto, como o Word. Após o trabalho em classe, sugiro que o material 

seja recolhido, para posterior reutilização em outras turmas ou anos letivos. 

                                                      

9 Caso a sua escola disponha de recursos tecnológicos, como computador e Datashow, e você 
puder fazer uso deles, é possível apresentar o roteiro projetando-o para a turma. Esta forma de 
exibição permite, por exemplo, a abordagem de detalhes das imagens por meio de sua 
ampliação. No entanto, a necessidade de reduzir a iluminação do ambiente pode dificultar o 
trabalho do intérprete. 
10 BARRAL; PINTO-SILVA; RUMJANEK, 2017, p. 117. 
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Figura 2 - Detalhe do Roteiro Imagético (I). 

Para fins de exemplo, utilizo como tema o Segundo Reinado, que faz parte do 

currículo da disciplina proposto para o oitavo ano de escolaridade. A escolha se deve à 

oportunidade de incorporar a história dos surdos aos conteúdos. Optei por apresentar os 

sinais e caracteres em Libras apenas no título (Figura 2), devido à exiguidade do espaço 

e para evitar excesso de informações no roteiro. Os sinais apresentados foram 

pesquisados na internet, sendo por mim reproduzidos e registrados em fotografias. A 

leitura das imagens já pode ser iniciada com a interpretação dos sinais referentes ao 

conceito histórico, nos quais a configuração de mão em forma de coroa indica a 

monarquia, que desce sobre o sinal do número ordinal “2º”, e o movimento para o lado, 

remete à passagem do tempo (ideia de período). Os caracteres em Língua Brasileira de 

Sinais foram obtidos com o uso da fonte Libras 201611. Ao longo do roteiro, no entanto, 

inseri palavras-chave em algumas imagens, de modo a facilitar o aprendizado dos alunos 

a partir da associação entre o visual e o nome ou conceito a ele relacionado. 

 

Figura 3 - Detalhe do Roteiro Imagético (II).  

                                                      

11 Esta fonte foi desenvolvida por estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR). Além dela, existem pelo menos duas outras que reproduzem o alfabeto e os números 
em Língua Brasileira de Sinais: LIBRAS2002 e Libras Kidmais. Todas podem ser localizadas e 
baixadas pela internet. 
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O roteiro para o Segundo Reinado foi dividido em quatro eixos, configurados nas 

linhas de imagens, cada qual abordando um subtema. Deste modo, na primeira linha 

(Figura 3), a proposta é utilizar as imagens para tratar da biografia de D. Pedro II e da 

política em seu governo. Há uma sequência de imagens do imperador, com datas a elas 

correspondentes, procurando demarcar a passagem do tempo daquele período (ideia 

reforçada pelas setas). A ilustração do jovem D. Pedro II12, que abre a sequência pretende 

estabelecer empatia com os alunos (como seria para um adolescente ser governante de 

um país?). Na imagem seguinte13, o cenário (parlamento) e os personagens (família real 

e políticos), destacados nesse recorte da pintura original, uma vez identificados, devem 

conduzir a explicações sobre monarquia, parlamentarismo e os partidos do período. A 

foto do velho imperador14 alude ao fim do Segundo Reinado e à invenção da fotografia, 

no século XIX. Importante frisar que a diversidade de tipos de imagens e possibilidades 

distintas de interpretação devem ser tratadas com os estudantes. Pode soar exaustivo 

demais. Entretanto, a ideia é de que o roteiro seja aplicado em todas as unidades de 

conteúdos. Assim, ao chegar a este ponto da matéria, os estudantes já estariam 

familiarizados com a tipologia das imagens e suas respectivas possibilidades de leitura. 

 

Figura 4 - Detalhe do Roteiro Imagético (III). 

Na segunda linha (Figura 4), os assuntos são a economia e a sociedade do 

Segundo Reinado. Buscando proximidade com algo familiar aos alunos, o que facilita a 

aprendizagem, a seção se abre com a foto de uma xícara de café15, principal produto 

                                                      

12 D. Pedro II, empereur du Brésil. Disponível em: 
<https://docs.ufpr.br/~lgeraldo/brasil2imagensC.html>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
13 MELO, Pedro Américo de Figueiredo e. D. Pedro II na abertura da Assembleia Geral. 1872. 
Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/d-pedro-ii-na-abertura-da-
assembl%C3%A9ia-geral/vQGCISrYzwgNeA?hl=PT-BR>. Acesso em: 08 jul. 2018. 
14 WALERY, Lucien. 1887. Emperor Pedro II of Brazil. 1887. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Pedro_II_of_Brazil_1887.jpg>. Acesso em: 08 jul. 2018. 
15 “Sem título”. Disponível em: <http://www.removermanchas.net/como-tirar-manchas-cafe/>. 
Acesso em: 30 mai. 2018. 
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brasileiro daquele período. Mas o aluno sabe de onde vem aquela bebida? Ou melhor, de 

onde vinha? Quem trabalhava para que o café chegasse às mesas das pessoas? Como 

trabalhava? A quem o produto enriquecia? A descrição dos estudantes às duas fotografias 

do período que se seguem, que retratam, respectivamente, a lavoura cafeeira16 e um 

barão de café à frente de seus escravos17, oferecem pistas a essas questões, conduzindo 

à abordagem acerca das formas de trabalho e das relações sociais existentes então no 

Brasil. É possível, no diálogo com o presente, estimular os alunos a discutir a respeito de 

temas como a exploração e o preconceito, nesse último caso, inclusive em relação aos 

surdos. 

 

Figura 5 - Detalhe do Roteiro Imagético (IV). 

A terceira linha (Figura 5), abre espaço para a história dos surdos, por meio da 

criação do INES, que ocorreu durante o Segundo Reinado. As imagens selecionadas são 

uma fotografia atual da fachada da instituição18 e um detalhe de uma das páginas do 

primeiro dicionário de língua de sinais criado no Brasil19. A foto do INES, embora atual, 

mostra uma arquitetura facilmente identificada pelos alunos como pertencente a uma 

época pretérita, enquanto o recorte do dicionário possibilita trazer para a sala de aula a 

origem da Libras (a língua e seus sinais também tem uma história) e como eram educados 

os surdos no passado. Conteúdos de extrema importância para o fortalecimento da 

                                                      

16 FERREZ, Marc. Escravos na colheita do café. 1882. Disponível em: 
<http://www.horadopovo.com.br/2016/09Set/3477-21-09-2016/P8/pag8a.htm>. Acesso em: 30 
mai. 2018. 
17 AZEVEDO, Militão de. Senhor e seus escravos. 1860. Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senhor_e_seus_escravos_(Militao_de_Azevedo).jpg>. 
Acesso em: 30 mai. 2018. 
18 Instituto Nacional de Educação de Surdos. 2015. Fotografia de divulgação. Disponível em: 
<https://plus.google.com/photos/photo/112238398999734950514/6112716876710060978>. 
Acesso em: 30 mai. 2018. 
19 GAMA, José Flausino da. Iconographia dos signaes dos surdos-mudos. Rio de Janeiro: 
Typographia Universal de E. & H. Laemmert, 1875, p. 8.  
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identidade e autoestima surda, além de estimular um olhar de seus colegas ouvintes que 

seja marcado pela alteridade. Vale destacar que a inclusão da história dos surdos ao 

currículo da disciplina pode ser feita por meio de inserções aos conteúdos tradicionais, 

como ocorre aqui. Sem a necessidade de criação de uma unidade específica para tratar 

do assunto. 

 

Figura 6 - Detalhe do Roteiro Imagético (V). 

A última linha de imagens corresponde à política externa do Segundo Reinado 

(Figura 6), enfocando na Guerra do Paraguai e em suas consequências, partindo de um 

detalhe da Trinchera de Curupaytí, pintura de Cándido López20, e de uma charge de 

Angelo Agostini21 (o soldado negro que volta para casa e se depara com a permanência 

da escravidão). Para além de conteúdos factuais ou conceituais a elas relacionados, a 

seleção justifica-se sobretudo por seu potencial em despertar sensibilidades nos 

discentes quanto aos horrores da guerra e da escravidão. Por meio da pintura de López, 

é possível provocar na turma uma discussão a respeito do conceito de deficiência, uma 

vez que o pintor, deficiente físico (perdeu uma mão na guerra), conseguiu retratar o 

conflito com uma impressionante riqueza de detalhes. Característica essa que pode ser 

explorada na leitura da imagem pelos alunos surdos. A última imagem, de leitura mais 

                                                      

20 LÓPEZ, Cándido. Trinchera de Curupaytí. 1893. Disponível em: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ndido_L%C3%B3pez_(pintor)#/media/File:C%C3%A1ndi
do_Lopez_-_Trinchera_de_Curupayt%C3%AD_-_Google_Art_Project_(497159).jpg>. Acesso 
em: 23 jul. 2018. 
21 AGOSTINI, Angelo. De volta do Paraguai. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter 
derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao 
seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade!… A vida fluminense, 
ano 3, n. 128, 11 jun. 1870. Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/vida_fluminense/vida_fluminense_1870/128.pdf>
. Acesso em: 30 mai. 2018. 
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complexa por sua ironia – a qual deve ser explicitada pelos alunos. O drama da 

escravidão, aqui retomado, pode ser abordado a partir da descrição de detalhes da 

charge, como a expressão do soldado e a cena que provoca sua reação. Como em uma 

obra de suspense é possível deixar a temática suscitada pela imagem em aberto, de modo 

a despertar a curiosidade dos alunos para o conteúdo programático seguinte: a Abolição. 
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5.2 RESUMO BILÍNGUE (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS/LÍNGUA 

PORTUGUESA) 

 
Figura 7 - Aluno ouvinte apresentando conteúdo em Libras. Frame do vídeo “Resumo Bilíngue da 

Segunda Guerra Mundial”. 

Objetivos: 

• Produzir em sala de aula material bilíngue Libras/Língua Portuguesa com 

conteúdo de História, assim propiciando aos educandos surdos acessibilidade ao 

conhecimento histórico; 

• Estimular a aprendizagem de Libras pelos alunos ouvintes, ampliando as 

possibilidades de interação entre esses sujeitos e os surdos dentro e fora do 

ambiente escolar; 

• Promover a participação e autonomia dos alunos, surdos e ouvintes, alçando-os à 

condição de coautores das aulas de História; 

• Estabelecer parcerias entre o professor docente de História e os demais 

profissionais envolvidos na educação de alunos surdos, dentre os quais os 

professores do AEE, de Libras e os intérpretes de língua de sinais. 

Descrição: Trata-se de um vídeo apresentado em Libras, com legendas em 

português, onde se expõe um resumo de conteúdo curricular específico de História. A 

produção do material, incluindo pesquisa, roteiro, filmagem, edição e legendagem fica a 
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cargo dos alunos, surdos e ouvintes, cabendo ao professor o papel de mediador da 

atividade. Professores do AEE e/ou de Libras e intérpretes auxiliam no planejamento e 

prestam suporte quanto ao vocabulário e uso apropriado da língua de sinais. Para fins de 

exemplo, disponibilizo na internet o Resumo Bilíngue da Segunda Guerra Mundial, que 

produzi, em 2015, coletivamente com alunos e uma professora do AEE da Escola 

Municipal Santa Luzia (Duque de Caxias, RJ). O vídeo pode ser acessado em: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=9kn3-r45ltg. 

Procedimentos: Como a produção do vídeo envolve uma série de etapas e 

atividades, é possível desenvolver o trabalho com toda a turma. No entanto, como as 

classes do segundo segmento do Ensino Fundamental costumam ter um quantitativo 

elevado de alunos, sugiro que seja feita uma divisão em grupos. Cada qual fica 

responsável por um tema ou subtema. Nesse caso, é importante que o professor fique 

atento à formação dos grupos e atue no sentido de evitar que os alunos surdos incluídos 

se concentrem (ou acabem concentrados) em apenas um deles. Embora esses discentes 

possam sentir-se mais à vontade em estar junto com seus pares, faz-se necessário 

promover a interação entre os diferentes alunos.  

Definidos os grupos e/ou as tarefas de cada um, a primeira etapa da atividade 

envolve a elaboração, por escrito, de um resumo do conteúdo a ser abordado. Como base 

para a produção textual, os alunos, autores do roteiro, podem utilizar o próprio livro 

didático, embora possam (e devam) se valer de outras fontes. O roteiro deve condensar, 

em tópicos, frases curtas, ou no formato de perguntas e respostas objetivas, informações 

fundamentais a respeito do conteúdo abordado. Dessa forma, dados e conceitos tornam-

se mais acessíveis aos alunos surdos. E aos ouvintes também! 

 Na etapa seguinte, o resumo é traduzido para a língua de sinais, buscando-se o 

suporte dos professores do AEE, de Libras e dos intérpretes. Junto a eles, os alunos 

aprenderão os sinais a serem empregados e reconstruirão as frases de acordo com a 

estrutura gramatical da Língua Brasileira de Sinais. O que vale também para os surdos, 

uma vez que além de ter a oportunidade de expandir o vocabulário, nem todos dominam 

plenamente a língua de sinais (não raro só tem contato com a mesma no ambiente 

escolar). Por outro lado, os alunos surdos mais fluentes em Libras terão a oportunidade 

de ensiná-la aos demais estudantes. E até ao professor, em uma feliz inversão de papéis. 

Caso a sua escola não conte com os profissionais relacionados, não desanime! Ainda é 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=9kn3-r45ltg
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possível viabilizar a criação do Resumo Bilíngue, pesquisando os sinais em dicionários, 

sinalários e glossários Libras/Língua Portuguesa disponíveis na internet22. 

As etapas finais são mais técnicas, envolvendo a filmagem, edição e legendagem 

do vídeo. Para a filmagem, os alunos podem fazer uso de (seus próprios) smartphones. 

Recomendo que as frases sejam gravadas uma por vez, constituindo-se em arquivos 

distintos de vídeo. Os mesmos serão reunidos na edição, compondo assim o resumo 

visual. Para essa ação e a inserção das legendas em português, devem ser empregados 

aplicativos ou programas editores de vídeo, como o Windows Movie Maker e o YouTube 

Video Editor. Na edição, podem ser agregadas imagens relacionadas aos conteúdos, 

previamente selecionadas em pesquisa, de modo que ilustrem as informações e, pela 

associação visual, sejam facilitadoras da construção do conhecimento pelos alunos. 

Possibilidades: O Resumo Bilíngue admite uma série de usos pelo professor de 

História. Pode ser estratégia didática ao promover a pesquisa de conteúdos e sinais. Pode 

ser um instrumento de avaliação da aprendizagem de uma unidade curricular. Uma vez 

pronto pode compor um banco de resumos bilíngues para posterior utilização, seja para 

introduzir ou finalizar a exposição de conteúdos, seja para facilitar o entendimento dos 

textos do livro didático, seja como material de estudo para os alunos. Nesse sentido, deve 

ser disponibilizado para outros professores da escola ou para um público mais amplo, por 

meio de plataformas apropriadas na internet, como em blogues, sites, redes sociais ou 

canais de vídeo. 

  

                                                      

22 Ver item 7.4 da seção “Referências” deste caderno. 
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5.3 AVALIAÇÕES ACESSÍVEIS 

 
Figura 8 - Assistente educacional interpretando questão de avaliação em vídeo. Frame do Vídeo-

teste sobre o Iluminismo. 

 Objetivos: 

• Garantir aos alunos surdos seu direito legal a ser avaliados por meio de critérios 

e instrumentos que respeitem a sua diferença linguística; 

• Proporcionar aos estudantes surdos mais autonomia na realização das 

avaliações, sem a necessidade da intermediação constante do intérprete de 

Libras; 

• Oferecer a alunos surdos e ouvintes instrumentos de avaliação diversificados, 

capazes de contemplar as diferentes aptidões dos educandos. 

Avaliações escritas: Dentre os instrumentos de avaliação mais utilizados pelos 

professores estão os testes e as provas escritas. Para esses recomendam-se, no caso 

de turmas com alunos surdos, o uso de questões objetivas, como múltipla escolha, 

relacionar colunas e “verdadeiro ou falso”. Lembre-se: é preciso considerar a dificuldade 

desses discentes quanto ao uso do Português, sua segunda língua. Seguindo esse 

mesmo raciocínio, enunciados e alternativas das questões devem ser formados por frases 

curtas e diretas. É ideal que as perguntas sejam feitas a partir de imagens ou a elas 

estejam associadas, facilitando assim a compreensão dos educandos quanto ao que está 

sendo questionado. Ressaltando que as imagens só serão compreendidas se já tiverem 

sido abordadas nas aulas pelo professor. Em caso de a avaliação possuir textos, convém 

que o vocabulário dos mesmos seja trabalhado previamente com os alunos, de 
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preferência junto ao professor do AEE. Se o docente optar por questões dissertativas, 

deve adotar critérios de correção diferenciados para os surdos, que se pautem mais em 

verificar a ocorrência de aprendizagem pelo aluno do que se o texto foi construído de 

acordo com as regras gramaticais da Língua Portuguesa. Na dúvida, peça ao educando 

surdo que lhe explique sua resposta em Libras. 

   Vídeo-teste: Consiste em um conjunto de questões sobre um conteúdo específico 

de História apresentadas em Libras, com legendas em Língua Portuguesa e imagens a 

elas associadas. Uma alternativa às avaliações escritas. Contudo, semelhante a elas não 

são restritas aos alunos surdos, sendo realizadas também pelos ouvintes. Para a 

produção do Vídeo-teste, as questões elaboradas pelo professor, sozinho ou, 

preferencialmente, em parceria com o AEE devem atender aos mesmos princípios 

daquelas destinadas às avaliações escritas. Uma vez feitas, devem ser encaminhadas ao 

profissional que irá interpretá-las em Libras: o intérprete ou o assistente educacional de 

Libras23. Caso o professor tenha conhecimento da língua de sinais (ou não conte com o 

suporte de outros profissionais), poderá interpretar as questões também, embora não seja 

o ideal. Após a gravação, que pode ser feita por meio de câmeras fotográficas, filmadoras 

ou mesmo smartphones, o arquivo em vídeo produzido deve ser editado para o acréscimo 

das legendas e de imagens que poderão facilitar a concatenação das respostas.  

   Uma vez pronto o Vídeo-teste, em data agendada, será realizada a avaliação. 

Proponho que um por vez, os alunos, surdos e ouvintes, sejam chamados à mesa do 

professor para responderam às questões do teste, que podem ser exibidas por meio de 

um notebook ou do próprio aparelho celular do professor. Os ouvintes respondem 

oralmente, enquanto os surdos por meio da Libras. As respostas dos alunos surdos 

precisam ser gravadas para posterior verificação pelo docente. Importante registrar que, 

em minha experiência, encontrei pouca resistência dos estudantes ouvintes a esse 

modelo de avaliação, por meio da qual têm obtido bons resultados, corroborando a 

constatação de que as adaptações exigidas pela Educação Inclusiva podem gerar 

benefícios para todos os alunos. 

 Vídeo-prova: Trata-se de um suporte à prova escrita, tornando-a mais acessível 

aos estudantes surdos. De fato, é uma versão em vídeo da prova, com suas instruções e 

questões apresentadas em Libras, a exemplo daquela utilizada no Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), a partir de 2017. A produção da Vídeo-prova em muito se 

assemelha a do Vídeo-teste: a avaliação em seu formato escrito é elaborada (seguindo 

                                                      

23 Assistentes educacionais de Libras são profissionais surdos que auxiliam os alunos com 
surdez, além de servir como modelo de referência. (ALMEIDA, 2014, p. 68) 
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as orientações acima indicadas para esse instrumento), encaminhada a quem a 

interpretará em Libras, filmada e editada. Quando da sua aplicação, proponho que o vídeo 

seja projetado em sala de aula, quantas vezes se fizer necessário à compreensão do 

aluno surdo acerca do que é solicitado. Um modelo de Vídeo-prova, bem como do Vídeo-

teste, ambos produzidos junto à professora do AEE e aos assistentes educacionais de 

Libras da Escola Municipal Santa Luzia, em 2015, estão disponíveis na internet, podendo 

ser visualizados pelo seguinte endereço: 

https://www.youtube.com/channel/UCIof6LRf4YPGzmU-5kMKqxw. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCIof6LRf4YPGzmU-5kMKqxw
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6 PUBLICAÇÕES SOBRE ENSINO DE HISTÓRIA PARA ALUNOS SURDOS 

 Para aprofundamento das questões relacionadas ao ensino de História para 

alunos surdos, sugiro a leitura das produções acadêmico-científicas específicas sobre a 

temática. Em minha pesquisa, identifiquei vinte e quatro delas. São artigos, monografias, 

dissertações e outros textos, que seguem listados nas referências desse caderno. Quase 

todos podem ser encontrados na internet. Nessa sessão, destaco os cinco trabalhos que 

considero mais relevantes em termos de contribuição às práticas docentes. Embora parte 

deles se refira a experiências pedagógicas em escolas especiais para surdos ou para o 

Ensino Médio, podem ser adaptados ao trabalho nas classes inclusivas da segunda etapa 

do Ensino Fundamental. As indicações seguem, em ordem alfabética, com um breve 

resumo das propostas metodológicas de seus autores e o endereço eletrônico para sua 

localização. 

• Anotações sobre o processo de ensino e aprendizagem de história para 

alunos surdos (2006) 

o Autoras: Célia Regina Verri e Regina Célia Alegro 

o Sobre: Analisando questionários apresentados a alunos surdos, as 

autoras indicam estratégias didáticas que podem viabilizar a aprendizagem 

significativa desses sujeitos, dentre os quais o uso de imagens e recursos 

visuais, a tolerância linguística, o ritmo diferenciado das aulas, a seleção 

de conteúdos fundamentais, a construção de conteúdos novos a partir de 

anteriores, entre outros. 

o Onde encontrar:  

http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/382 

 

• Ensino de História para alunos de Ensino Médio: desafios e possibilidades 

(2009)  

o Autora: Gabriele Vieira Neves 

o Sobre: A autora reflete sobre suas práticas, dentre as quais destacam-se 

o uso de sentidos alternativos à audição para promover o aprendizado; a 

monitoria de alunos surdos; a criação de um blog para estimular a 

produção escrita e a interação; e avaliações em Libras, posteriormente, 

utilizadas como material para estudo dos alunos em língua de sinais. 

o Onde encontrar: 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2009/3526_1960.pdf 

http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/382
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2009/3526_1960.pdf
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• Ensino de história para alunos surdos: a construção de conhecimento 

histórico a partir de sequências didáticas (2017) 

o Autoras: Camilla Oliveira Mattos e Patrícia Bastos de Azevedo 

o Sobre: Síntese da dissertação defendida por Mattos no ProfHistória 

(2016), pioneira no estudo da temática no âmbito desse Mestrado. A autora 

e sua orientadora propõem sequências didáticas pautadas na proposta do 

letramento em História, mobilizando a Libras e conhecimentos prévios 

desses alunos, advindos da cultura surda, a fim de levar ao aprendizado 

significativo de um conceito-chave da disciplina: o tempo. 

o Onde encontrar:  

http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/view/198472461

8382017112 

 

• História silenciosa (2007) 

o Autora: Danielle Sanches 

o Sobre: Outra que também parte de sua prática para apresentar propostas 

de estratégias específicas para o trabalho com alunos surdos, como 

dramatizações filmadas, produção de linhas do tempo e exibições 

contextualizadas de filmes históricos. A autora ainda sugere que tais 

estratégias podem ser facilitadoras da aprendizagem não somente para os 

surdos como também para os ouvintes. 

o Onde encontrar: http://www.inclusive.org.br/arquivos/308 

 

• Reflexões sobre o ensino de história para alunos surdos (2005)  

o Autora: Lia Cazumi Yokoyama 

o Sobre: A autora defende a necessidade de o professor ser sensível aos 

alunos surdos, direcionando o seu fazer ao atendimento da singularidade 

dos mesmos. Neste sentido, faz-se necessário um trabalho diferenciado, 

para o qual destaca o uso de imagens, de recursos audiovisuais e do papel 

do intérprete de Libras, indicando cuidados que devem ser observados em 

cada um desses três pilares. 

o Onde encontrar: https://anais.anpuh.org/?p=18631  

http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/view/1984724618382017112
http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos/article/view/1984724618382017112
http://www.inclusive.org.br/arquivos/308
https://anais.anpuh.org/?p=18631
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7.4 APLICATIVOS, PÁGINAS E VÍDEOS NA INTERNET 

A Vida em Libras/Aula de Libras. Séries de programas produzidos pela TV INES onde 
são apresentados sinais de Libras de forma contextualizada. Há episódios que abordam 
a história do Brasil e a história dos surdos. Disponíveis em: 
http://tvines.ines.gov.br/?page_id=14 e http://tvines.org.br/?page_id=11431. 
 
Cultura Surda. Além de compartilhar produções culturais de/sobre surdos, o blog 
apresenta artigos a respeito de identidade, cultura e história surda. Uma das seções 
disponibiliza fontes em Libras para download. Disponível em: https://culturasurda.net/ 
 
Língua Brasileira de Sinais – EAD. Curso de Libras online organizado pela Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). 
Disponível em: https://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=6085. 
 
Dicionário da Língua Brasileira de Sinais V3 – 2011. Possibilita visualizar a 
sinalização e configuração de mãos em Libras das palavras solicitadas na busca. 
Disponível em: http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/ 
 
Glossário História. Produzido pelo Centro de Capacitação de Profissionais da 
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez da Faculdade Catarinense de 
Educação Especial (CAS/FCEE) traz sinais relacionados ao ensino de História. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pMPUO89BSOI 
 
História em Libras. Há dois canais homônimos no YouTube. Ambos apresentam 
conteúdos de História em Libras. O primeiro segue a tradicional abordagem linear, 
enquanto o segundo, produto final do ProfHistória, opta pelo recorte temático. 
Disponíveis, respectivamente, em:  
https://www.youtube.com/channel/UCwtNyZ8vhEPcKaVEEq8DvQA e 
https://www.youtube.com/channel/UC4Cto15Iwbs2tln_CWgsPiA. 
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Hand Talk/Pro Deaf. Aplicativos tradutores de Língua Portuguesa para Libras. Podem 
ser baixados pela App Store e pelo Google Play, para instalação em smartphones e 
tablets que utilizam os sistemas IOS e Android, respectivamente. 
 
Sinalário de História e de História do Brasil. Vídeos do Instituto Phala nos quais são 
apresentados sinais em Libras referentes a termos e conceitos de História. Disponíveis 
em: https://www.youtube.com/watch?v=wXH8WBGvRy0 e 
https://www.youtube.com/watch?v=HIWAL4kVsGE.   
 
Sinalário Disciplinar em Libras. Outro aplicativo para tablets e smartphones. 
Desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, apresenta sinais em 
Libras para as disciplinas da Educação Básica, entre as quais História. Também 
disponível na App Store e no Google Play.  
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