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Resumo: 

 

Este artigo descreve uma proposta metodológica de contação de histórias através do teatro 
na educação de alunos surdos. Tal metodologia foi realizada com os alunos surdos da Escola 
Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino, no Município de Rio 
Grande/RS. Destaco que as crianças demonstraram muito interesse em conhecer histórias, 
descobrirem coisas e universos até então desconhecidos, penetrando-os através da imaginação, 
como um toque de mágica, aguçada pela adaptação de histórias e a utilização no teatro. Neste 
processo também é possível ampliar o leque de saberes que se encontram inseridos no seu cotidiano 
e para isso, torna-se importante a escolha do teatro mais adequado aos momentos escolares que 
vivenciamos com os alunos surdos e suas necessidades percebidas pelos professores. No caso 
deste artigo, abordo apenas duas atividades de teatro mais significativas, dentre tantas realizadas: O 
PÁSSARO SEM COR e A ÁRVORE SURDA, já presentes no contexto da cultura surda e adaptadas 
para o teatro realizado. Após a realização das atividades teatrais, os temas eram trabalhados e 
inseridos no processo-ensino aprendizagem dos educandos. Todo o projeto esteve aliado a outras 
pesquisas já realizadas sobre teatro na escola, cultura, pedagogia, identidade e literatura surda, e 
que contribuiram para minha experiência vivida dentro da Escola Bilíngue. Ao final do trabalho 
verificou-se que esta metodologia da Hora do Conto em Teatro deveria fazer parte da rotina da 
escola, não só realizada pelos professores, mas também em alguns momentos com a participação 
dos alunos. Este projeto foi um excelente instrumento para construção de conceitos, aprendizagens 
de novos sinais em Libras, autonomia, desenvolvimento do pensamento critico e lógico dos 
educandos. Palavras - Chave: Cultura surda, Identidade surda; Literatura Surda; Pedagogia Surda; 
Teatro na escola. 
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Introdução: 

 

É notório que a aprendizagem dos discentes dentro do espaço escolar é 

construída na prática da sala de aula. Ao ter como foco a educação de surdos, é 

importante ressaltar o processo de ensino aprendizagem desse aluno que é 

realizado no espaço visual e gestual. Desta maneira utiliza-se uma língua própria, a 

Libras (Língua Brasileira de Sinais) que é reconhecida e regulamentada pelo decreto 

nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 e se utiliza fundamentalmente do visual. Pois, 

é a partir da visualidade e da língua de sinais que o surdo tem a construção da 

aprendizagem, dos seus posicionamentos e que são de grande importância à 

construção da identidade e da cultura deste ser. 

Este artigo vai ao encontro dessas discussões a partir da escolha da temática 

“A contação de histórias para os alunos surdos utilizando a Hora do conto em teatro 

e suas contribuições para aprendizagem dos alunos”. Surge da necessidade de 

produzir um caminho para a descoberta, aprimoramento e que contribuísse com o 

desenvolvimento da língua nativa dos alunos surdos – a Libras, bem como na leitura 

em Português como modalidade escrita de segunda língua. Também, que ampliasse 

os interesses no campo imaginário e da fantasia através do universo das histórias 

infantis em Libras, com algumas turmas de alunos da Escola Municipal de Educação 

Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino
1
 que é uma escola de surdos 

da cidade de Rio Grande/RS em que trabalho. 

Nesse contexto, citado por Melo e Souza (2014, p.3): 

 

[...] segundo Zabalza, apud Rovira (2004, p. 253) o valor pedagógico dos 
meios deve ser buscado no contexto metodológico no qual se quer 
incorporá-los, trabalhando o ler com a imaginação e por meio dessa 
linguagem o universo infantil para depois introduzir os primeiros aportes da 
aquisição da língua libras (L1) e língua portuguesa (L2).

2
 

 

O ponto de partida para a organização das atividades foi quando pensamos 

em construir uma ferramenta, que contribuísse na aprendizagem e no 

desenvolvimento de nossos alunos surdos. Tudo surgiu com questionamentos dos 

                                                             
1
 Escola Bilíngue – Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino de Rio 

Grande, ambiente ideal para surdos, e que trabalha com esses, utilizando duas línguas: a primeira a Libras e a 

segunda a Língua Portuguesa, como modalidade escrita. 
2 A expressão “Língua Libras” é utilizado pelos autores Melo e Souza. 
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professores acerca de que somente o contato com os livros pelos alunos e as 

contagens sinalizadas de histórias pelos docentes em sala de aula, não bastavam 

aos discentes da escola, precisávamos de algo a mais, que contribuísse neste 

incentivo. Utilizando- se desta metodologia através do visual, é que foi pensada e 

construída uma estratégia para ajudar na aprendizagem dos alunos surdos. 

No ano de 2017, chegamos à conclusão de que precisávamos inserir e criar 

um projeto que contemplasse de forma lúdica e que fosse consistente para o 

desenvolvimento do raciocínio e compreensão dos conteúdos estudados pelos 

alunos surdos; que fizesse parte da cultura desses alunos e que fosse inserido na 

rotina da escola. Criou-se, assim, o Projeto da Hora do Conto em Teatro na Escola 

Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino. 

O teatro em nossa escola foi pensado para auxiliar os alunos na construção 

de seus posicionamentos, no desenvolvimento de sua língua, contribuindo no 

letramento e em outras áreas afins à literatura e não ficassem somente com 

repostas resumidas: “sim”, “não”, “não sei”, “bom” e “ruim”. Primeiramente planejou-

se em realizar o teatro quinzenalmente, mas a demanda era tanta na elaboração dos 

figurinos e na exploração do mesmo com atividades variadas para os alunos, que 

passamos a fazer uma encenação por mês.  

Venho por meio deste artigo, fazer um relato das experiências vivenciadas por 

mim e por alguns professores da Escola e descrever as intervenções que foram 

feitas na educação de surdos, utilizando a Hora do Conto em Teatro realizado na 

Escola Bilíngue de Rio Grande. Foi desenvolvido, a partir destes teatros um 

Portifólio3 de registros, que contêm as fotos dos teatros, com as datas respectivas 

das atividades realizadas pelos professores, as fotos dos alunos realizando as 

atividades propostas e dirigidas pelos docentes e aquelas que também surgiram 

espontaneamente pelos discentes. Por fim, apresenta os teatros e as releituras 

feitas pelos alunos da escola, culminando com a apresentação dos Curtas Bilíngues, 

quando foram apresentados para a comunidade educativa os vídeos produzidos a 

partir das filmagens das atividades. Esses momentos contribuíram na aprendizagem 

e no desenvolvimento dos educandos enquanto “Ser” que se destacam dentro da 

                                                             
3
 Portifólio - é uma lista de trabalhos de uma estudante, no caso de ambientes educacionais. O portifólio é uma 

coleção de todos os trabalhos em andamento na organização relacionado com o alcance dos objetivos. Esses 

trabalhos, neste caso, estavam relacionados de alguma forma entre si. Sobre esse portfólio, esperou-se algum tipo 

de retorno efetivo. O uso de portifólio na educação, como cito aqui, constitui uma estratégia que tem procurado 

corresponder às necessidades de aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem, de modo a 

assegurar-lhe, a cada vez, melhor compreensão e mais elevados índices de qualidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
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sociedade em que estão inseridos. No momento que exploramos e esmiuçamos 

tudo o que os teatros e as histórias nos proporcionam, desenvolvendo até o que 

parecia estar nas entrelinhas ou subentendido, trabalhamos vários assuntos, 

conteúdos em Libras (L1) e em Língua Portuguesa (L2) como modalidade escrita, 

aspectos esses de suma importância para o desenvolvimento dos alunos surdos. E 

direcionando assim, para dentro da realidade de cada turma e de cada um de 

nossos alunos, respeitando suas especificidades. 

Primeiramente, neste artigo, pretendo contextualizar como se constituiu a 

Educação Bilíngue em Rio Grande: apresento a Escola, onde estão sendo 

realizadas atividades com a Hora do Conto em Teatro, desde 2017 até o presente 

momento desta educação. 

Num segundo momento, é discutido o referencial teórico, que embasa este 

trabalho. Começo contextualizando meus estudos com a Cultura Surda, com ênfase 

no teatro e nas histórias adaptadas para os alunos, citando alguns autores como 

Lopes e Veiga Neto (2006). Após, com a Literatura Surda, sobre a utilização do 

visual e em experiências já existentes neste campo trago autores que possam me 

embasar nesta área, como Klein e Rosa (2011) que colocam o valor da literatura 

surda na construção da sua identidade e da cultura dos surdos. E por fim, a 

importância do visual do teatro, no ambiente escolar para os alunos, que é referido 

por Melo e Souza (2014). 

No terceiro momento pretendo descrever o meu relato de experiência, 

colocando também de alguns professores, e como foram muito significativos na 

aprendizagem dos alunos surdos, seguido das considerações finais deste artigo. 

 

Contextualização da educação bilíngue de surdos na cidade de Rio Grande 

 

A Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira 

Baldino, que trabalha Libras – Português, em Rio Grande começou em 2009 com as 

primeiras turmas dos anos finais do ensino fundamental, próprias de surdos e eram 

realizadas em salas cedidas por Escolas na cidade de Rio Grande. Estas turmas a 

cada dois anos iam mudando de escola em escola, até chegar ao presente 

momento. Já a educação bilíngue com os anos iniciais demorou um pouco mais, 

começando no ano de 2015. 
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No dia 5 de fevereiro de 2015 foi assinado o decreto nº 13.200 da criação da 

Escola e em decisão do Conselho Municipal que aprova o Regimento Escolar da 

Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira Baldino, 

o Projeto Político Pedagógico apreciado e avaliado pelos conselheiros, autoriza o 

funcionamento do ensino fundamental Bilíngue e credenciando-a como Escola 

Fundamental Bilíngue. (parecer nº038/2017- Conselho Municipal de Rio Grande) 

Aprovado por unanimidade em 6 de dezembro de 2017. 

A Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira 

Baldino, está em prédio próprio desde 24 de junho de 2016 e atende alunos surdos, 

deficientes auditivos, aqueles que dependem da língua de sinais para se 

desenvolver e comunicar-se melhor dentro da sociedade em que vivem e aqueles 

que sabem a língua de sinais e precisam fortalecer a escrita do português como os 

alunos CODA (crianças ouvintes de pais surdos). Por sua vez, a língua oficial 

utilizada na Escola é a Libras (Língua brasileira de Sinais) por ser a língua própria 

(materna) dos surdos e a Língua Portuguesa é utilizada como modalidade escrita. A 

Escola conta com professores e funcionários habilitados em Libras que atendem a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o 

Ensino Médio, e vem desenvolvendo, por sua vez, o trabalho de Educação Bilíngue 

até o presente momento. 

A Escola Municipal de Educação Bilíngue Professora Carmen Regina Teixeira 

Baldino localiza-se na Rua Duque de Caxias, 496, no centro da cidade de Rio 

Grande/RS. Possui uma estrutura física antiga, porém conservada. As salas de 

aulas são ocupadas durante o dia pelos alunos do Ensino Fundamental e à noite 

pelos alunos do Ensino Médio e EJA. A escola possui um pequeno pátio, refeitório, 

salas de aula, sala dos professores e secretaria. Uma sala grande com televisão 

para a recreação dos discentes, reuniões de professores, alunos, associação de 

surdos e cursos de Libras oferecidos aos pais, familiares e comunidade em geral 

interessada. 

 

Conectando as teorias e os Estudos Surdos com o teatro 

 

A experiência a que se refere este artigo está embasada nos Estudos Surdos 

que tivemos durante os estudos teóricos de nossa pós-graduação em educação com 

ênfase na educação de surdos e como realizamos nossa prática na educação e 
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como os alunos surdos aprendem dentro da Escola. A cerca disso, abordo que a 

educação deve ser Bilíngue e o uso de estratégias visuais que auxiliam tanto aos 

alunos ouvintes, dando-lhes uma melhor compreensão do que está sendo dito e 

para os alunos surdos, é uma ferramenta imprescindível que para eles aprendam os 

conteúdos e ampliem os seus conhecimentos de forma eficaz. 

No documento da Política de Educação Especial (ALVES et al, 2008) e no 

relatório da SECADI (MEC, 2014) defendem isso, que é direito dos alunos surdos à 

educação Bilíngue, e esta é caracterizada como o ensino na Língua de Sinais como 

primeira língua nativa, e segunda, a Língua Portuguesa, como modalidade escrita. 

Nessa perspectiva, se formos analisar as condições linguísticas dos alunos 

surdos ao chegarem às escolas, vivenciamos situações em que estes tiveram pouco 

contato e acesso a Língua de Sinais. Por esta razão, chegam ao espaço escolar 

com seus conhecimentos prévios de sociedade e de mundo muito reduzidos. 

Neste sentido, é importante pensar em estratégias pedagógicas que são 

criadas e utilizadas em favor da aprendizagem dos alunos surdos e a utilização de 

uma delas que favoreça por sua vez, a aprendizagem destes discentes surdos que 

se encontram imersos no mundo visual e aprendem a partir dele. É através deste 

canal visual, que eles recebem as informações da sociedade, da família e do 

ambiente escolar, construindo assim, o seu conhecimento. Estes discentes 

aprimoram e organizam seus pensamentos com o uso da Língua de Sinais. Nesta 

Educação, a Língua deve ser utilizada com qualidade de modo que seus aspectos 

visuais sejam muito bem explorados dentro dos aspectos que esta possui. 

É o que defende (CAMPELLO, 2007) que a semiótica imagética como uma 

estratégia que explora a visualidade, a partir do qual podem ser investigados 

aspectos da cultura surda. Explora também as características visuais dessa língua, 

que por sua vez, é comum o uso entre pessoas surdas e precisa ser compreendida 

e incorporada nos ambientes escolares, principalmente Bilíngues, dentro de suas 

práticas pedagógicas como muitas vezes são realizadas, favorecendo assim a 

aprendizagem dos alunos surdos. 

No decreto 5626/05 refere-se também sobre a Educação Bilíngue, tanto na 

educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, que deve ser 

desenvolvida por intermédio de professores com formação Bilíngue. Nesta mediação 

pedagógica, o professor: 
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compartilha com os alunos sistemas conceituais instituídos, linguagens, 
instrumentos, estratégias, procedimentos, atitudes, valores e saberes 
próprios dessa cultura. Isso tudo envolve os conceitos já dominados pelos 
alunos, bem como as ações e concepções dos professores/formadores, 
imbricados nas condições sociais reais de produção daqueles 
conhecimentos dentro do contexto institucional de escolarização ou de 
formação profissional (SILVA e SCHNETZLER, 2006, p. 61). 

 

Através de estudos sobre o ensino do aluno surdo, encontramos vários 

conceitos: a pedagogia visual, a pedagogia surda e a pedagogia Bilíngue, que nos 

ajudam a entender e a enfatizar a importância da Cultura Surda, onde é o jeito de o 

sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e 

habitável ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribuem para a 

definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas, nos 

espaços que os mesmos estão inseridos. No caso do campo escolar aqui citado, 

esta cultura é indispensável para pensarmos e utilizarmos a literatura surda de 

diversas formas presentes. E segundo DIGIAMPIETRI e MATOS (2013, p.50): 

 

[...] os termos “Pedagogia Surda”, “Pedagogia Visual” e “Pedagogia 
Bilíngue”. Por meio de uma revisão bibliográfica, pode-se perceber que, de 
fato, estes termos são intercambiáveis entre os estudiosos da área e têm 
significados muito semelhantes. Todos representam um modo de ensinar 
sujeitos surdos, no qual a língua de sinais e suas características visuais são 
exploradas, e se tornam o centro da prática pedagógica. 

 

Um dos elementos sobre a cultura surda nesta experiência pedagógica é o 

teatro, o contato com os seus semelhantes, a produção de estratégias e histórias 

adaptadas culturalmente substituindo o que vem a ser especifico da cultura de 

ouvintes, por questões culturais dos surdos; levando em conta a comunidade e a 

identidade surdas no âmbito educacional. Mesmo que tenhamos avançado em 

várias instância e com as lutas, conquistando vitórias, estamos ainda num mundo 

em que as referências são predominantes de experiências ouvintes. 

Um exemplo disso foram os vários teatros que realizamos em nossa Escola 

em que fizemos substituições no roteiro original, tanto dos personagens como dos 

acessórios que os constituíam, adaptando-os para a nossa realidade escolar e nível 

linguístico de nossos alunos. 

O que determina a base da cultura surda é a experiência visual-espacial. 

Segundo Lopes e Veiga-Neto (2006, p.90): 
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O olhar para o surdo, muito mais do que um sentido, é uma possibilidade de 
ser outra coisa e de ocupar outra posição na rede social. O olhar entendido 
como um marcador surdo é o que permite o contemplar-se, é o que permite 
ler um modo de vida de diferentes formas, é o que permite o cuidado de uns 
sobre os outros, é o que permite o interesse por coisas particulares, é o que 
permite interpretar e ser de outra forma depois da experiência surda, enfim, 
o olhar como uma marca, é o que permite a construção de uma alteridade 
surda. 

 

Elementos da Cultura Surda são utilizados como a criação ou sinalização dos 

sinais dos personagens. E com isso, a utilização dos elementos da língua de Sinais 

são de suma importância para que esta ocorra de forma clara e objetiva: os 

classificadores, as orientações espaciais, as expressões faciais e as corporais, bem 

demarcados. O importante mesmo é se enfatizar durante a realização dos teatros 

para os surdos são as expressões não manuais, estas por sua vez são definitivas 

para o entendimento do contexto das encenações. Elas são de fundamental 

importância para o entendimento real do sinal, sendo que a entonação na língua de 

sinais é feita pela expressão facial. 

Abordando dentro da cultura surda os teatros para os alunos da escola, 

percebe-se o conceito de literatura surda intrínseco e a sua contribuição dentro do 

ambiente escolar. Nos mostra também, que essa literatura, vem se expandindo a 

cada dia mais e comprova-se a sua importância e seus efeitos, quando utilizados 

nas escolas de surdos. “A literatura se apresenta como um espaço em que o povo 

surdo poderá revelar seu posicionamento político diante dos processos de 

normalização, sendo suas produções verdadeiras bandeiras de resistência, trazendo 

particularidades de sua cultura.” (MIANES, MÜLLER, FURTADO, 2011) 

E Rosa e Klein (2011, p. 94) também destacam o valor da Literatura Surda 

para surdos: 

 

A Literatura Surda constitui-se das historias que têm a Libras, a questão da 
identidade e da cultura surda presentes nas narrativas. [...] A literatura surda 
auxilia no conhecimento da língua e cultura para os surdos que ainda não 
têm acesso a elas. Para crianças surdas, a literatura surda é um meio de 
referência e também cria uma aproximação com a própria cultura e o 
aprendizado da sua primeira língua, que facilitará na construção de sua 
identidade. 

 

O teatro, por ter uma dinâmica visual, contribui assim para o desenvolvimento 

dos alunos surdos. E Melo e Souza em seu artigo que discute sobre a contação de 

história no ambiente escolar nos ajuda a pensar o teatro como um elemento 
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interessante na educação de surdos, que auxilia de forma significativa na 

aprendizagem desses alunos. Segundo Melo e Souza (2014, p.1): 

 

[...] a importância da contação de histórias no ambiente escolar, como 
recurso pedagógico lúdico de aprendizagem principalmente, com alunos 
surdos, haja vista, que a percepção visual é um dos seus principais 
captadores do entorno, portanto do conhecimento, de certo, sua porta de 
entrada para o desenvolvimento cognitivo e comunicativo. 

 

Estes autores ainda afirmam como relevante que a contação de histórias: 

 

[...] além de ajudar a melhorar a cognição, concentração dos alunos, 
desenvolver sua a criatividade e mostrar a importância do recurso visual dos 
conteúdos escolares, como via de acesso na aprendizagem tanto da Língua 
materna do surdo (LIBRAS), como também da Língua Portuguesa, ou seja, 
os processos linguísticos como um todo. [...] (MELO E SOUZA, 2014, p.2) 

 

Experiência da hora do conto em teatro 

 

No ano de 2017 foi criado o projeto da Hora do Conto em Teatro que serviria 

para desinibir os alunos, para que eles desenvolvessem as suas tomadas de 

decisões e posicionamentos sobre acerca de algo que lhe fosse necessário e de seu 

interesse particular. Com o intuito de se desenvolverem também melhor em sua 

própria língua, já que muitos alunos surdos, quando chegam a nossa escola, muitas 

vezes não possuem e não tiveram nenhum contato ou conhecimento da Libras. 

Também que contribuísse no letramento e em outras áreas afins, a literatura por sua 

vez, nos proporciona tudo isso. 

Sobre o Projeto, então primeiro pensou-se em fazer quinzenalmente, mas a 

demanda era tanta, a elaboração dos figurinos e a exploração dos teatros com os 

alunos, ao todo as encenações deram um desenrolar muito vagaroso pra se 

alcançar os objetivos propostos pela a apresentação e as atividades desenvolvidas 

pelos docentes, e passamos a fazer um teatro por mês. Assim, foram realizados 

cinco teatros pelos professores e logo após incentivamos que cada turma da escola 

fizesse o seu teatro, chegando num total de cinco teatros realizados pelos alunos do 

período diurno da escola. 

Completamos o ano de 2017, apresentando os vídeos no evento da Escola o 

1º CURTAS BILÍNGUE, que foi aberto aos alunos da escola, para os pais, familiares 

dos alunos, professores, funcionários e comunidade em geral. Foi um evento muito 
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significativo para todos que participaram, emocionante e construtivo para toda a 

escola. E assim, também fizemos o fechamento do projeto daquele ano com 

propostas de ações que deveriam permanecer e sugestões de melhoria no próximo 

ano. 

Atualmente, em 2019, venho fazer um relato da minha experiência e de 

alguns professores da Escola, do projeto ocorrido em 2018, e narrar as intervenções 

que foram realizadas na educação de surdos utilizando a Hora do Conto em Teatro 

na Escola Bilíngue de Rio Grande, como também o trabalho articulado a este 

momento muito significativo para os alunos desta escola. Foi criado assim, um 

portifólio de registros destes momentos dos teatros desenvolvidos na Escola. Esta 

experiência contribuiu na aprendizagem e no desenvolvimento de discentes 

enquanto “Ser” que vivem dentro de uma sociedade. No momento em que 

exploramos e tudo o que o teatro e as histórias adaptadas nos proporcionam, 

trabalhamos assuntos de várias disciplinas, conteúdos em Libras e em Língua 

Portuguesa na modalidade escrita, como também a aprendizagem dos sinais que 

são de suma importância para o desenvolvimento do aluno. Ainda contamos com a 

supervisão do professor regente que direciona para a realidade de cada turma e 

respeita as diversidades dos alunos surdos. 

E assim, a minha experiência em 2018 começou um pouco inovadora, pois 

continuei trabalhando com diversas turmas dos anos iniciais e da educação infantil, 

mas eu não tinha sala especifica. Eu entrava na turma que ia trabalhar com o 

material em mãos, dentro de potes, caixas e pastas. Nós docentes, juntamente com 

a direção da Escola, pensamos e constatamos que naquele ano os alunos em geral, 

estavam com muitas dificuldades na aquisição dos conhecimentos propostos pelos 

professores regentes, e de se expressarem. Chegamos a conclusão que 

poderíamos focar mais neste ano no trabalho em parceria com o Projeto da Hora do 

Conto em Teatro na Escola, com o objetivo das crianças desenvolverem o seu 

raciocínio e desenvoltura em questão do mundo e dos saberes existentes no seu dia 

a dia. Com esse projeto já existente, no cotidiano escolar, só precisaríamos de mais 

tempo para explorá-lo juntamente com os alunos, ajudando-os no desenvolvimento 

de sua Língua, a Libras, e da Língua Portuguesa, como também, de outros 

conteúdos pertinentes no momento. 

Segundo Melo e Souza (2014, p.4) colocam: 
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[...] intensão é ressaltar a importância dessa atividade na formação de 
crianças autônomas e criativas, promovendo a aprendizagem 
desenvolvimentista em seus aspectos global, físico, social, afetivo e 
cognitivo indispensáveis no contexto escolar e para essa faixa etária, visto 
que contos, fábulas, abrem uma possibilidade de inserir valores, conceitos 
auxiliando os alunos a desenvolverem a linguagem, a cognição e se 
desenvolverem como pessoas. 

 

Este estudo foi realizado com os alunos surdos, durante um período de aula 

por semana para cada turma durante o ano de 2018. Estas crianças surdas estudam 

desde a Educação Infantil aos primeiros anos do ensino fundamental; com a faixa 

etária de 4 a 22 anos, destacando que os alunos se encontram em diferentes fases 

do desenvolvimento linguístico e cognitivo que se diferenciam entre sócio linguístico 

e motor, apresentando na sua maioria outras especificidades. Sendo assim, 

respeitamos os alunos de acordo com o seu tempo de aprendizagem, utilizando da 

temporalidade flexível existente dentro do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Mesmo com pouco tempo e períodos reduzidos que estava com eles, e me dirigindo 

de sala a sala, comecei o meu trabalho, pois poderia utilizar como um artifício o 

Projeto da HORA DO CONTO EM TEATRO junto à aprendizagem e a aquisição das 

línguas existentes no momento. 

Este trabalho, então, tem como temática a relação entre o teatro e a 

aprendizagem dos alunos surdos, enfatizando a importância dele no cotidiano 

escolar e a sua prática nesse contexto. Para tanto, busquei analisar a minha prática 

em primeiro momento e a de meus colegas professores, utilizando como base o meu 

diário pessoal, os meus registros, as atividades dos alunos desenvolvidas e um 

portifólio construído por mim. Dentro deste portifólio, contém o nome do projeto, 

seus objetivos, as metodologias, as datas dos teatros realizados pelos professores, 

as atividades desenvolvidas a cada teatro, as histórias produzidas através dos 

mesmos, fotos com os alunos, professores e funcionários, as atividades que surgem 

espontaneamente pelos discentes, e por fim, apresenta e as releituras feitas pelos 

próprios alunos da escola, até a apresentação do 2º Curtas Bilíngues. Este portifólio 

não está concluído sempre estará em construção, pois este ato é contínuo e 

incessante. 

E RUCH (2018, p.18) que defende este tipo de trabalho e descreve que: 

 

[...] Penso que o teatro não apenas possibilita uma expressão corporal 
maior, se prestando ao desenvolvimento da criatividade, da improvisação e 
da crítica, em consonância com os conteúdos teatrais presentes nos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), mas também propicia ao surdo 
uma melhor maneira de desenvolver suas potencialidades artísticas, 
expressivas e comunicativas, na qualidade de artista e de cidadão. Este 
impacto não reflete somente na sala de aula, mas também no contexto 
sociocultural no qual o aluno vive. 

 

A cada hora do conto em teatro que se tinha na escola já pensava-se e 

articulava-se como que poderíamos trabalhar a partir daquele teatro, e se eu não 

estivesse presente no momento ou por não estar no dia ou até por estar nos 

bastidores, sempre procurava ir em busca do que tinha acontecido nos teatros para, 

posteriormente, desenvolver um trabalho com responsabilidade e empenho, tendo 

satisfação em ver os discentes realizados a cada teatro e o entendimento dos 

mesmos, dentro de suas capacidades. 

E assim, descrevo algumas histórias, dentre as realizadas, que foram para 

mim mais significativas e muito bem exploradas. E delas, foco nos momentos e 

atividades também importantes, que foram desenvolvidas, abordando elementos da 

cultura surda envolvida neste artigo. 

Um dos teatros realizado foi “O PASSARO SEM COR”, no dia 10 de abril de 

2018 e foi muito importante pois possibilitou detectar a emoção e o entusiasmo que 

este proporcionou aos alunos da Escola. Assim, com os alunos dos primeiros anos 

do ensino fundamental, que não reconheciam as cores. Trabalhamos em conjunto 

com outros professores, dando ênfase à repetição destes conteúdos e disciplinas 

fundamentais naquele momento para os alunos surdos; entre outras coisas, a 

sequência lógica e o assunto da historinha. Como também se trabalhou os sinais de 

cada personagem, a ordem dos fatos, a releitura e interpretação do que os alunos 

visualizaram, colocando os seus posicionamentos e entendimentos. Entre as 

temáticas abordadas, trabalhou-se neste teatro as virtudes, a educação, a amizade, 

o respeito e o amor ao próximo, tendo como lição que devemos ajudar aos outros, 

independente de quem possa ser. 
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Figura 1 - Professores participantes do teatro   Figura 2 - Atividade da cor, o reconhecimento 
do O PÁSSARO SEM COR.    sinal da cor e a identificação da configuração  

de mão. 

 

Como atividades realizadas dentro desta temática,descrevemos as que 

seguem. As professoras da Educação Infantil criaram móbiles de passarinho e 

bebedouros para os mesmos, utilizando-se de material reciclado. Foi ensinado aos 

alunos, por um funcionário, a construção de pássaros de Origami o “TSURU4”, e a 

sua simbologia. Outras professoras, fizeram jogos e atividades físicas dirigidas com 

as cores, e formas geométricas dentro e fora da sala. 

 

  

Figura 3 - Jogo de formas e cores em sala.  Figura 4 - Jogo com cores e motricidade. 

 

Os professores encenaram também o teatro: “A ÁRVORE SURDA”, próprio 

da cultura surda e adaptado para o teatro escolar. Neste, foi trabalhado a 

preservação do meio ambiente, o não desmatamento das árvores de nossa natureza 

e o incentivo ao plantio de hortaliças. Outras colegas por sua vez, realizaram a 

separação do lixo, a reutilização do papel, trabalharam também a matéria prima 

                                                             
4 Tsuru - é uma ave sagrada do Japão. É o símbolo da saúde, da boa sorte, felicidade, longevidade e da fortuna. 

Diz a lenda japonesa que se a pessoa fizer 1000 tsurus, usando a técnica do origami – arte secular de dobrar o 

papel, com o pensamento voltado para um desejo, ele poderá se realizar. 
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vinda da madeira da árvore até o produto final, como a construção de um sofá de 

palet. 

 

    

Figura 5 - Professores participantes do teatro:    Figura 6 - sofá de palet construído  

A ÁRVORE SURDA.      pela professora junto aos alunos. 

 

Dentro do meu trabalho, juntamente com outra colega, ensinamos aos alunos 

como acontece a germinação. Logo após, continuei trabalhando com todos os 

alunos os sinais em Libras e o desenho dos mesmos para os alunos maiores. Foi 

abordado neste teatro temas como atitudes corretas e não corretas e sobre o 

respeito aos diferentes. 

 

  

Figura 7 - Mural de atividades do teatro   Figura 8 - Plantio pelos alunos com o auxilio  

A ÁRVORE SURDA      da Professora. 
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Depois de cada teatro apresentado, num primeiro momento, sempre com 

todos os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, era proposto um espaço de 

instigação do entendimento, da visão dos discentes sobre e através do teatro, “o que 

eles mais gostaram?”, “o que chamou mais a atenção?”, as perguntas iam surgindo. 

De inicio, houve muitas perguntas sem respostas, resistências, alunos sem 

sinalizarem nada, outros apáticos e iam direto para o desenho do teatro. Muitas 

vezes, nem desenhavam porque diziam que não sabiam o que desenhar. Mas 

através de muita conversa, gradativamente os alunos foram melhorando neste 

sentido. 

Já num segundo momento, tentando colocar um pouco do reconhecimento 

dos sinais da Libras dentro deste contexto, começamos com desenho do seu próprio 

sinal, de sua identificação enquanto “ser”. Este trabalho foi muito vagaroso, porém 

persistente; de início demorava pelo menos uns dois a três períodos: um primeiro, 

para eles ficarem pensando e não desenvolviam nada; no outro, com fotos de cada 

aluno, com os mesmos sinalizando os seus próprios sinais para verem se realizavam 

os desenhos. 

 

   

Figuras 9 e 10 – Desenho dos próprios sinais dos alunos, realizado pelos mesmos. 
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Começou-se assim, um processo muito lento, até se desenrolar alguns 

esboços de desenhos. Em outros momentos, precisava estimular para eles 

continuarem a desenhar, por que muitas vezes, de início não tinham nem ideia do 

que iam desenhar ou fazer. 

  

Figuras 11 e 12 - Desenho de sinais do cotidiano dos alunos, realizado pelos mesmos. 

 

Depois de algum tempo, e conseguido o desenho inicial, partimos para o 

desenho dos personagens. Houve neste período, muita indagação do porquê fazer, 

e eu sempre tentando dizer que aquilo que eles estavam desenhando e 

desenvolvendo era muito importante, pois, seria um primeiro passo da interpretação 

que os ajudariam a entender como era organizada a estrutura e a escrita de sinais - 

SignWriting. Mas, primeiro eles tinham que saber e identificar no desenho dos sinais, 

o seu próprio sinal. Assim, comecei lhes ensinando uns conceitos básicos de como e 

para que se utilizava a SignWriting, para que conhecessem e abrissem seu leque de 

mundo em relação à escrita e estimulassem na mesma escrita e no interesse de que 

os alunos, posteriormente, pudessem pesquisá-la em suas casas. Porém, no início, 

eles achavam difícil, houve muita resistência pelos alunos em não querer fazer as 
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atividades, mas com persistência, tudo foi melhorando e, a cada teatro apresentado, 

vinha um sinal diferente. À medida que os alunos iam avançando, para os maiores, 

eu procurei estudar sobre a escrita de sinais, para a qual tive a oportunidade de 

fazer um curso específico, com o intuito de poder inserir em alguns momentos nas 

atividades para que os mesmos construíssem este conhecimento, compartilhando 

de sua própria língua, que eles desconheciam de fato até aquele momento. E para 

os menores, além dos desenhos dos sinais, trabalhava também as configurações de 

mão. 

 

   

Figuras 13 e 14 - Conceitos básicos de que a professora no momento acreditava que seus alunos 

deveriam aprender sobre e como deveriam utilizar da escrita de sinais. 
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Figuras 15, 16, 17 e 18 – São desenhos realizados pelos alunos, associando a esses a escrita de 

sinais. 

 

As estratégias por mim utilizadas foram de grande valia e de muita 

significação, em ver os alunos, no final do ano, construindo o seu próprio 

conhecimento, adquirindo conteúdos, habilidades e competências pertinentes aos 

seus anos, e isso sem deixar de considerar as especificidades de cada aluno. 
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Considerações finais 

 

A abordagem deste artigo que visa da relevância as atividades da Hora do 

Conto em Teatro realizadas na Escola Municipal de Ensino Bilíngue Professora 

Carmen Regina Teixeira Baldino e correlacionar esta minha experiência vivida e de 

vários colegas, com varias turmas no ano de 2018, com as teorias estudadas 

durante o curso de a especialização de Educação – área de concentração Educação 

de Surdos, em como com outros autores pesquisados e que se referem ao tema 

proposto. 

Destaco que a criança e o adolescente surdo como um ser em construção, 

aprendem a partir das múltiplas interações que estabelecem com o meio 

sociocultural, ampliando as formas de aprendizagem dando significado a elas, 

envolvendo inúmeras sensações e experiências próprias. O que já havia vindo 

detectando com as minhas práticas enquanto docente se confirmou com a teoria, 

que é de suma importância a Hora do Conto em Teatro presente dentro da escola, 

como uma rotina e como ela deve ser desenvolvida afinco posteriormente. Também, 

enfatizo que elas auxiliam na prática de professores na educação, obtendo novos 

olhares, posturas e metodologias de ensino‐aprendizagem a cada dia, 

principalmente quando destinadas às crianças surdas. 

O teatro, por sua vez, é uma ferramenta de grande eficácia para a 

aprendizagem do aluno surdo, pois é uma metodologia visual que contribui para a 

compreensão dos conteúdos desenvolvidos no ambiente escolar. Portanto, não deve 

ser deixada de lado, pois estimula a imaginação, a desenvoltura, a construção do 

pensamento e de suas opiniões. Sendo aspectos muito valiosos dentro da educação 

de surdos. 

E quanto a prática docente, o teatro deve ser de forma contínua, não 

esquecida ou engavetada; e o professor é o agente que abre para este aluno um 

novo olhar sobre o mundo que o acerca. 
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