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RESUMO 

 

 

As questões relacionadas à surdez e seus aspectos culturais (não necessariamente 

patológicos) têm sido cada vez mais pesquisadas nas últimas décadas.  Na Geografia, no 

entanto, as publicações nesse âmbito ainda são escassas se comparadas a algumas outras 

áreas científicas. Particularmente na Cartografia Escolar, poucos são os estudos a 

respeito de mecanismos específicos para do ensino ao surdo. Diante dessa necessidade 

de elaboração de metodologias específicas, propomos uma oficina sobre alfabetização 

cartográfica para jovens discentes surdos. Agregaremos referenciais teóricos do ensino 

cartográfico para escolares e de pessoas surdas, a partir dos quais, elaboramos materiais 

e procedimentos simples utilizados nesta oficina. Com o relato dessa prática 

discutiremos sobre como metodologias do ensino cartográfico podem ser aplicadas a 

alunos surdos, analisando quais especificidades devem ser observadas para a 

aprendizagem do mapa por pessoas surdas, verificando como pode ser o ensino bilíngue 

(Língua de Sinais e português) de Geografia para discentes com surdez. Analisaremos, 

ainda, questões relacionados ao “ser surdo”, a educação de surdos e seu histórico, 

combatendo a ideia de anormalidade ou deficiência destes sujeitos, mas valorizando as 

diferenças.  

 

 

Palavras-chave: Surdez. Cartografia Escolar. Estratégias Específicas de Ensino. 

Alfabetização Cartográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Las cuestiones relacionadas con la sordera y sus aspectos culturales (no necesariamente 

patológicos) han sido cada vez más investigadas en los últimos decenios. En la 

Geografía, sin embargo, las publicaciones en ese ámbito todavía son escasas si se 

comparan a algunas otras áreas científicas. Particularmente en la Cartografía Escolar, 

pocos son los estudios acerca de mecanismos específicos para la enseñanza al sordo. 

Ante esta necesidad de elaboración de metodologías específicas, proponemos un taller 

sobre alfabetización cartográfica para jóvenes discentes sordos. Se añadirán 

referenciales teóricos de la enseñanza cartográfica para escolares y de personas sordas, a 

partir de los cuales, elaboramos materiales y procedimientos sencillos utilizados en este 

taller. Con la exposición de esta práctica vamos a discutir cómo las metodologías de 

enseñanza cartográficas pueden ser aplicadas a estudiantes sordos, analizando lo que se 

debe observar de las características específicas para aprendizaje del mapa para las 

personas sordas, averiguando cómo puede ser la enseñanza bilingüe (lenguaje de signos 

y portugués) de Geografía para los discentes con sordera. Analizaremos, aún, cuestiones 

acerca de “ser sordo”, la educación de sordos y su histórico, combatiendo la idea de 

anormalidad o deficiencia de estos sujetos, pero valorando las diferencias. 

 

 

Palabras clave: Sordera. Cartografía Escolar. Estrategias                                     

Específicas de Enseñanza. Alfabetización Cartográfica. 
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ALGUMAS ESTRATÉGIAS SOBRE ALFABETIZAÇÃO 

CARTOGRÁFICA PARA ALUNOS SURDOS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

É possível identificar, na literatura específica da Cartografia Escolar, diversas 

publicações relatando a produção de materiais para alunos cegos ou para moradores de 

áreas com alguma especificidade cultural por exemplo. Porém pouco se fala sobre 

estratégias de ensino ou produção de material didático para surdos, pois para muitos, 

somente a simples utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e/ou intérprete 

desta, já é requisito suficiente para uma compreensão satisfatória.  Aprender conteúdos 

em sua primeira língua de fato é fundamental para o estudante surdo (aliás, para 

qualquer estudante). No entanto este não deve ser o único cuidado a ser observado.  

A Cartografia representa uma importante área da Geografia que se ocupa da 

produção e das mais variadas pesquisas sobre diversos tipos de mapas. Esse ramo 

científico é entendido como uma linguagem (gráfica), como meio de comunicação. E os 

mapas são fundamentais durante toda a vida escolar e até para além dela. Portanto, 

deve-se dar ao aluno elementos necessários para a leitura e compreensão destes: a 

chamada alfabetização cartográfica.  Diversos autores já produziram metodologias a 

respeito desta instrução, definindo quais noções básicas um educando deve desenvolver 

para interpretar um mapa, as quais analisaremos aqui.  

As inúmeras diversidades dos alunos levam o professor a pensar e repensar suas 

práticas na busca constante por tornar a aprendizagem mais simples e significativa. As 

técnicas de ensino devem ser variadas e pensadas de acordo com a pluralidade do 

alunado. Então, reconhecendo a surdez especialmente como experiência visual, a 

educação de surdos utiliza essencialmente recursos visuais. Quanto à metodologia 

também se deve observar a contextualização e o cuidado com o uso do português, por 

exemplo. Nesse sentido, buscamos pensar um método acessível de levar as bases 

cartográficas essenciais a partir de recursos visuais e do local, no espaço que é 

vivenciado dia a dia, para alguns jovens discentes surdos.  
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Portanto, uniremos as fundamentações teóricas da Cartografia Escolar às da 

Pedagogia relacionada a pessoas surdas com a finalidade de propormos e analisarmos 

uma prática. Dessa forma, faremos o relato de uma oficina realizada fora do ambiente 

escolar com estudantes surdos, dos quais a grande maioria estuda no Instituto Nacional 

de Educação de Surdos, o INES. Durante esta atividade buscamos implementar alguns 

princípios da alfabetização cartográfica, demonstrando como se dá o processo de 

confecção de mapas através de práticas de mapeamento. O objetivo deste trabalho é, 

portanto, desenvolver material didático e estratégias metodológicas específicas da área 

de Cartografia (ou ao menos aplicar metodologias que já existem observando a 

especificidade de nosso público alvo) para alunos com surdez, numa perspectiva 

dinâmica e participativa. 

 Nesse sentido, identificaremos quais tipos de recursos podem ser utilizados para 

tornar a aprendizagem de Geografia/Cartografia mais interessante para o surdo, 

buscando reconhecer quais estratégias de ensino podem ser utilizadas. Observamos 

também o conhecimento prévio dos alunos participantes sobre o espaço em que 

circulam diariamente, analisando a capacidade de sistematização das ideias sobre um 

mapa, levando em conta seus saberes. 

No entanto para chegarmos à prática é relevante que analisemos aspectos 

teóricos. Fizemos uma revisão teórica de textos da pedagogia para surdos assim como 

da história e aspectos relevantes desse povo, onde será retratado o que significa ser 

surdo segundo a descrição legal e formativa. Em seguida revisaremos questões 

referentes ao ensino cartográfico e, por fim, descrevemos os resultados da oficina 

proposta. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

O principal intuito deste trabalho é desenvolver estratégias e materiais 

específicos para o ensino de Cartografia, em uma perspectiva bilíngue (português e 

língua de sinais), direcionados a estudantes com surdez. Assim, nesta pesquisa 

buscamos aplicar uma oficina sobre os princípios da alfabetização cartográfica voltada 

para um grupo de jovens surdos. Para tanto, analisamos não só questões referentes ao 
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ensino de Cartografia, como também ao ensino de pessoas surdas e os aspectos 

históricos, políticos e culturais do “ser surdo”.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

Estruturamos este trabalho em algumas vertentes: primeiramente revisamos o 

arcabouço teórico referente à constituição e ao significado de ser surdo, de acordo com 

uma visão cultural destes sujeitos; compilamos alguns dados estatísticos sobre a surdez 

no Brasil (principalmente no Rio de Janeiro); revisamos o histórico da educação de 

surdos, suas diferentes metodologias e inserções no campo educacional. Posteriormente 

examinamos algumas publicações a respeito da Cartografia Escolar. Essa revisão é 

importante por trazer um pouco do debate sobre a surdez para a Geografia e por dar 

embasamento para a nossa prática. Trazemos também a discussão sobre o ensino de 

Geografia para pessoas surdas, onde elaboramos um jogo simples de modo a demonstrar 

como a visualidade pode auxiliar no ensino bilíngue. Por fim, relatamos como a oficina 

sobre as noções básicas da alfabetização cartográfica foi planejada e expomos os 

resultados obtidos nesta atividade.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 

4.1 O SER SURDO – CONCEITOS PRINCIPAIS RELACIONADOS À SURDEZ 

 

 

No mundo atual, cada vez mais global, com seu sistema produtivo, discursos e 

práticas advindos dele, há uma tendência de tornar tudo igual. Ou seja, a partir das 

relações de poder o discurso hegemônico cria a ideia de uniformidade, engendrando 

uma visão normalizadora do mundo. E o sujeito surdo estaria fora do padrão de 

normalidade, tendo que normalizar-se, acreditando na superioridade de ser ouvinte. Tal 

prática é denominada (segundo um neologismo presente em diversas publicações de 

Carlos Skliar) de ouvintismo: “um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do 
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qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte”. (SKLIAR, 

2010 apud RIBEIRO, 2012, p. 102) 

Logo, pode-se dizer que existe uma “etnocentria ouvintista” (STROBEL, 2008, 

p.91). Para Perlin (2003, p. 121-124) há uma visão colonialista dos ouvintes em relação 

aos surdos, criando estereótipos e preconceito, fazendo com que se tenha uma 

perspectiva relacionada à deficiência digna de caridade, onde o poder colonial 

disciplina, pois: “a cultura ouvinte sempre teve dificuldade em considerar a diferença 

como aspecto cultural” (ibid., p. 121).  Nesse sentido, neste trabalho não utilizaremos a 

nomenclatura “deficiente auditivo”, termo que põe em evidência o que falta, a perda. 

Usaremos o termo “surdo”, caracterizando esse sujeito pela sua diferença e não pela 

deficiência ou incapacidade. 

E justamente por uma concepção clínica da surdez, várias estratégias de 

normalização foram adotadas ao longo do tempo. Podemos citar os aparelhos de 

amplificação sonora; os treinamentos auditivos, de fala e de leitura labial; as terapias 

fonoaudiológicas, além dos mais recentes implantes cocleares1. Haja vista que pelo fato 

de o surdo não falar, este é  

 

 
definido por suas características negativas; a educação se converte em 

terapêutica, o objetivo do currículo escolar é dar ao sujeito o que lhe 

falta: a audição, e seu derivado: a fala. Os surdos são considerados 

doentes reabilitáveis e as tentativas pedagógicas são unicamente 

práticas reabilitatórias derivadas do diagnóstico médico cujo fim é 

unicamente a ortopedia da fala. (SKLIAR, 1997, p. 113) 

 

 

 

Desta maneira, ao longo de muitos anos, acreditou-se na relação direta entre o 

desenvolvimento da linguagem e o cognitivo, como se houvesse uma interdependência 

entre ambos, rechaçando as linguagens visogestuais2 em detrimento das orais. Isto 

representou uma forma de repressão ao que é inerente ao surdo. A autora surda Gladis 

Perlin afirma que para “a maioria dos surdos, a língua de sinais ‘é seu chão natural’, 

cujos significados são recheados por suas tradições, referência básica dos valores vitais, 

prenhes de significados, campo da história.” (PERLIN, 2003, p. 131) A língua, portanto, 

é repleta de aspectos culturais e de uma identidade: fatores que vão além da palavra em 

                                                           
1 Os aparelhos auditivos têm o objetivo de amplificar o som e auxiliam especialmente aqueles que 

possuem resíduos auditivos. Enquanto os implantes cocleares são dispositivos implantados parcialmente, 

com parte interna e externa (internamente na cóclea), por cirurgia que visam atender quem possui surdez 

de severa a profunda. 
2 As Línguas de Sinais são essencialmente visuais e gestuais. 
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si, pois carregam uma cultura. Por isso povos surdos ao redor do mundo têm lutado para 

terem suas línguas reconhecidas oficialmente.3 

A professora de surdos Solange Rocha, falando a respeito da comunicação na 

escolarização, afirma que a “língua amplia a consciência e organiza a experiência com o 

mundo” (ROCHA, 1995-1996, p. 35). Neste sentido, entende-se que a língua é 

fundamental para a constituição do sujeito e igualmente relevante no processo de 

aprendizagem. Ressaltamos também que diversos estudos linguísticos reconhecem as 

línguas de modalidade visoespacial como naturais. Assim, as linguistas Quadros e 

Karnopp (2004) demonstram que a Língua de Sinais brasileira possui de fato uma 

estrutura de língua, sendo natural ao povo surdo deste país. As autoras afirmam que as 

“línguas de sinais são consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um 

sistema linguístico legítimo, e não como um problema do surdo ou como uma patologia 

da linguagem” (QUADROS; KARNOPP, 2004, p.30). Ou seja, a não articulação da fala 

não significa incapacidade cognitiva, o desenvolvimento psicológico se dará por outros 

moldes ligados aos aspectos visuais. É necessário, então, que seja garantido o acesso e 

aprendizagem de Libras o mais cedo possível e o contato entre surdos de diferentes 

faixas etárias, visto que, não é somente aquisição de vocabulário que importa, mas 

também das questões do “ser surdo”, o crescimento emocional, afetivo, o entender-se no 

mundo.  

Um povo se constitui, também, por sua cultura, através da qual os sujeitos 

internalizam um sentimento de pertencimento, sua identidade. Ocorre de forma idêntica 

com as pessoas surdas: novamente de acordo com Perlin (2003) estas identidades são 

diversas e multifacetadas, dependendo da história pessoal e das vivências de cada um, 

mas sempre com uma identificação geral pela experiência visual de todos. Encontramos 

uma definição para ambas as ideias com a mesma autora: 

 

 

                                                           
3 É importante frisar que a Língua de Sinais não é universal, ou seja, cada país tem a sua própria 

justamente por que carrega aspectos culturais. Os estudos lingüísticos demonstram que a língua de sinais 

possui uma estrutura semelhante a de qualquer outra língua com aspectos gramaticais próprios. A 

estrutura fonológica está organizada em cinco parâmetros e a partir da combinação desses elementos há a 

estruturação de palavras e frases de acordo com o contexto: configuração das mãos (é a forma da mão na 

execução do sinal, existem 64 configurações); ponto de articulação ou locação (ponto do corpo onde 

incide a mão); movimento (alguns sinais possuem movimentação outros não); orientação das mãos ou 

direcionalidade (a direção do sinal); expressão facial e corporal (item fundamental para a diferenciação e 

sentido de sinais). A classificação dos aspectos gramaticais da Libras é baseada nos estudos de Stokoe, 

dos anos 60, a partir dos quais vários lingüistas criaram um sistema para analisar a formação dos sinais de 

acordo com parâmetros estabelecidos.(ANDRADE et al., 2011, passim)  
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A cultura surda é o lugar para o sujeito surdo construir sua 

subjetividade de forma a assegurar sua sobrevivência e a ter seu status 

quo, nas múltiplas culturas, múltiplas identidades. Para o surdo não é: 

tudo é cultura, mas o que tem significado essencial para a constituição 

da existência tem a dimensão cultural, um significado, uma política. 

As identidades surdas são construídas dentro das representações 

possíveis da cultura surda elas se moldam de acordo com maior ou 

menor representatividade cultural assumida pelo sujeito. E dentro 

desta representatividade cultural também surge aquela luta política ou 

consciência oposicional pela qual o indivíduo representa a si mesmo, 

se defende da homogeneização, da redutibilidade, da sensação de 

invalidez, de inclusão entre os deficientes. (PERLIN, 2003, p. 130, 

grifos nossos) 

 

 

A experiência de ser surdo é diferente do ouvinte. Pelo que vimos o povo surdo 

afirma-se na sua diferença, possui cultura, identidade e língua próprias; sua experiência 

com o mundo ocorre, dentre outras aspectos, através da visão. Por isso, o cuidado em se 

pensar parâmetros para o ensino deste público deve levar em consideração estes 

aspectos constitutivos. 

 

 

4.2 DEFININDO OS ASPECTOS LEGAIS DO QUE É SURDEZ – A LEI QUE 

REGULAMENTA A LIBRAS  

 

 

As pessoas surdas e suas línguas visogestuais passaram por um longo processo 

de aceitação. Aqui no Brasil, somente no início do século XXI, a lei nº 10.436, de 24 de 

abril  de 2002, reconheceu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como “meio legal de 

comunicação e expressão”, ou seja, como língua e não mais linguagem. Tal lei foi 

regulamentada pelo decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que define padrões 

legais para classificar a surdez. Dessa maneira, é considerado deficiente auditivo o 

indivíduo que possui perda auditiva bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais. As 

pessoas com surdez de severa a profunda que, especialmente, “interagem com o mundo 

por meio de experiências visuais” (Cap. I, Art. 2º) são denominados surdos. Além disso, 

o decreto torna obrigatório o ensino de Libras para as Licenciaturas e garante o acesso 

do surdo a escolas bilíngues ou inclusivas.  

O ser surdo, no entanto, vai além da caracterização das perdas e passa por uma 

posição e constituição política do surdo. Como vimos, a comunidade surda possui 

língua, cultura e identidade próprias sendo que a aprovação da citada lei foi fruto da luta 
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deste povo e garantiu o acesso a educação e maior visibilidade. Especialmente se 

pensarmos que as pessoas consideradas deficientes eram, muitas vezes, escondidas pelas 

suas famílias ou simplesmente não tinham acesso à nenhum tipo de orientação essa lei 

trouxe maior salvaguarda.  

Sabemos, contudo, que apenas isso não é suficiente. Na realidade existem ainda 

muitas adversidades quanto à orientação familiar e ao acesso a educação de qualidade. 

Daí a importância de pensarmos cada vez mais em materiais e estratégias específicas 

para a aprendizagem de surdos. Até por que questões quanto aos procedimentos de 

ensino para esse público são alvo de discussões e vaivéns teóricos e metodológicos ao 

longo de muitos anos como veremos mais a frente.  

 

 

4.3 ALGUNS DADOS PARA COMEÇARMOS 

 

 

Para melhor contextualização, a seguir, veremos algumas informações 

estatísticas relacionadas à surdez em nosso país. Para isso, agrupamos e analisamos 

dados do último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de 2010, onde pode-se observar que em todo o Brasil existiam quase 10 

milhões de pessoas surdas. A população residente com alguma “deficiência” foi 

dividida em três categorias nesse recenseamento: “alguma dificuldade”, “grande 

dificuldade” e “não consegue de modo algum”. Dentro dessa classificação a grande 

maioria dos surdos está no grau mais leve de perda auditiva. Fato que se repete a nível 

estadual no Rio de Janeiro. Neste estado eram 771.995 indivíduos surdos4, dos quais 4% 

apresentavam “alguma dificuldade”; 17% “grande dificuldade”, e, 79% “grande 

dificuldade” 5.  

De todos os surdos no estado do Rio, 85.478 frequentavam escola ou creche. Se 

excluirmos a faixa acima de 19 anos teremos que: de 56.208 surdos, 46.741 estavam na 

escola, ou seja, aproximadamente 83%. Sendo que a evasão escolar aumenta a partir de 

                                                           
4 Desse total, quase 53% são mulheres e 47% homens, e, cerca de 97% vivem em áreas urbanas. Das 

767.032 pessoas surdas acima de cinco anos de idade, 669.098 – isto é 87% – são consideradas 

alfabetizadas.  
5 Contudo, nestes dados há que se considerar não só os números em si, visto que, em uma rápida análise 

destes, nota-se que existem muitos idosos. Ou seja, devemos ponderar que ao longo do tempo as pessoas 

apresentam perdas auditivas e que não necessariamente nasceram surdas ou conviveram com a surdez boa 

parte da vida. 
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15 anos chegando a quase metade entre 18 e 19 anos fora da escola. Especialmente para 

este último segmento, pode dever-se ao término dos estudos ou a outras causas6.  

Se observarmos mais atentamente uma informação específica sobre as crianças 

de 0 a 4 anos que frequentavam escola ou creche, nota-se que do total de 4.963 apenas 

2.620 estavam estudando, ou seja, quase 47% das crianças nessa faixa etária não 

estudavam7. A demora no acesso destas crianças a tratamentos específicos, em especial 

para adquirir a linguagem (seja Libras ou português) pode ocasionar sérias adversidades 

no desenvolvimento psicológico, na relação com o mundo e futuros “problemas de 

aprendizagem”.   

E sabendo que aquisição da língua é mais que uma questão de comunicação, é 

essencial para a constituição do pensamento, a questão entre as escolas inclusivas e 

bilíngues é cada vez mais discutida. A escola bilíngue é aquela que utiliza os dois 

idiomas (português e Libras), sendo a Libras o primeiro idioma do surdo – não 

necessariamente é escola especial, embora algumas vezes seja. Enquanto os colégios 

regulares com inclusão oferecem principalmente intérpretes e nem sempre possuem 

estrutura de atendimento extra curricular, o que pode comprometer, entre outras coisas, 

a aprendizagem da comunicação em Libras. Adiciona-se a isso, o fato de que a 

metodologia de alfabetização do ouvinte na maioria das vezes não funciona para o surdo 

(analisaremos isto mais detalhadamente nas próximas páginas), por se basear na 

fonologia. Logo, a aquisição da língua de sinais é fundamental para a aprendizagem da 

língua portuguesa.  

A Revista Nova Escola analisou os dados do Programa de Avaliação Nacional 

do Desenvolvimento Escolar do Surdo Brasileiro (Pandesb), demonstrando que “quem 

sabe Libras aprende mais e melhor a ler e escrever em português. A prova mediu 

competências como compreensão de textos e de sinais e qualidade da escrita de mais de 

9 mil estudantes com surdez em 15 estados” (SALLA, 2014). A reportagem demonstra 

ainda que, apesar do número de matrículas de surdos em escolas regulares (inclusivas) 

ter crescido, todavia é pequeno se comparado a quantidade de surdos em idade escolar. 

                                                           
6 Especulando com o que se vê na realidade, muitos surdos estão fora da faixa etária considerada correta 

para suas turmas, levando alguns a freqüentarem salas de aula juntamente com pessoas mais jovens, o que 

pode ocasionar constrangimento. Fora isso, podem estar entre as razões do afastamento da escola: a 

inserção no mercado de trabalho, o desestímulo geral, a falta de preparação dos professores, a escassez de 

intérpretes, a falta de materiais ou atenção específicos as necessidades, os problemas de aprendizagem, a 

política de inclusão e todas as problemáticas inerentes a ela: a qual muitas vezes mais excluiu do que 

incluiu alunos diferentes. 
7 Os dados demográficos apresentados aqui foram compilados e classificados por nós a partir das 

planilhas gerais, por estados, disponibilizadas pelo site do IBGE. 
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Este fato reforça ainda mais os argumentos daqueles que defendem a importância de 

escolas bilíngues e deveria, além disso, impulsionar a criação de políticas públicas que 

garantam um ensino de qualidade efetivo para o surdo. 

 

 

5 HISTÓRIA DOS SURDOS (OU DA EDUCAÇÃO DE SURDOS?) 

 

 

A história do povo surdo está relacionada geralmente ao histórico da educação 

para pessoas com surdez, associada geralmente a uma visão normalizadora destes 

sujeitos.  Segundo Strobel (2008, p.80) a “história dos surdos teve seu início 

caracterizado por dois ‘olhares’: o clínico e o religioso”, o que reverbera até hoje com 

uma visão clínico-terapêutica, relacionando o sujeito surdo à deficiência e 

anormalidade, ou religiosa, relacionada a uma visão assistencialista. 

Apresentaremos agora os principais fatos relacionados à trajetória do povo 

surdo. De antemão já ressaltamos que na maioria das vezes esta se resume ao histórico 

da educação para pessoas surdas visto que, por séculos, estes indivíduos foram 

escondidos por suas famílias, privados do acesso ao ensino formal, enfim, eram vistos 

como inferiores e deficientes sendo, portanto, impedidos ou impossibilitados de 

registrarem suas próprias memórias. Assim, percorreremos um pouco desses relatos, 

citando os principais nomes e instituições relacionados ao desenvolvimento da educação 

de surdos. 

Na Antiguidade as pessoas surdas eram vistas como incapazes, levando-as a um 

intenso processo de exclusão ligado muitas vezes ao aspecto religioso, uma vez que, em 

diversas crenças o fato de ser surdo poderia representar uma possível punição dos 

deuses. E até mesmo nas religiões em que ser surdo era considerado um privilegio estes 

sujeitos viviam solitários e sem acesso à educação. Acreditava-se que pelo fato de não 

falarem consequentemente não desenvolveriam linguagem e, portanto, não 

desenvolviam também os pensamentos. Isso impedia, então, a instrução para este 

público. Entre os precursores dessa tese está o filósofo Aristóteles8. E desta maneira, se 

                                                           
8 Existem divergências nas interpretações e traduções deste autor, não se tem certeza se de fato ele 

afirmou que os surdos eram incapazes ou se isto na verdade foi um equivoco de interpretação de seus 

seguidores.   
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criou uma visão de que o sujeito surdo é tolo, incapaz e que não há meios de educá-lo. 

Tal percepção se perpetuou por quase dois mil anos.  

Os primeiros a utilizarem o alfabeto manual para a comunicação foram os 

monges beneditinos, devido ao voto de silêncio. Eles também usavam a mão de obra de 

surdos nos monastérios em atividades produtivas e manuais, pela suposta facilidade de 

concentração no trabalho sem a distração com barulhos. Pelo que se tem registro, “o 

primeiro que afirmou que os surdos podem e devem receber instrução na história de 

surdos foi o médico italiano Girolano Cardano (1501-1576)” (ibid., p. 84). Um dos 

filhos desse médico era surdo, por isso seu interesse e dedicação aos estudos em que 

afirmava que a surdez não altera a inteligência e que era viável o ensino de leitura e 

escrita para a criança surda.  

Diversas pesquisas apontam que os precursores na instrução de surdos (durante o 

século XVI) foram Pedro Ponce de León (1520-1584) e Juan Pablo Bonet (1579-1629), 

na Espanha. Ambos instruíam filhos de nobres9 na língua escrita e na fala, mas 

mantinham em segredo suas metodologias de ensino. Em 1620, Bonet publicou o 

primeiro livro sobre a educação de surdos: Reduccion de las letras y arte para enseñar 

a hablar a los mudos, publicação onde explana sobre o ensino do alfabeto manual e 

com ilustrações deste. E desta forma, 

 

 

Até 1760 apenas surdos provenientes de famílias abastadas tinham 

acesso à educação. Cada tutor desenvolvia sua própria práxis 

pedagógica e a guardava em absoluto segredo. Um segredo que, 

quando convertido em sucesso, conferia fama e muito dinheiro a quem 

o dominasse. Sucesso, por sua vez, que se traduzia em conseguir que o 

surdo escrevesse e lesse mais do que fazê-lo falar. (SOUZA, 1998 

apud STROBEL, 2008, p. 85) 

 

 

Na França o abade Charles Michel de L’Epée (1712-1789) se interessou pela 

língua de sinais e iniciou uma pesquisa mais aprofundada sobre esta, acabando por criar 

uma “metodologia de ensino aos surdos com as combinações de língua de sinais e 

gramática francesa - este método foi apelidado de ‘Sinais metódicos’” (STROBEL, 

2008, p.86). L’Epée transformou sua própria casa num centro gratuito de educação para 

surdos, o que deu origem a primeira escola pública para surdos no mundo: o Instituto 

para Jovens Surdos e Mudos de Paris. O colégio oferecia instrução de modo a capacitar 

para trabalhos manuais além de formar vários professores de surdos. A esta altura outros 

                                                           
9  Os surdos deveriam receber instrução para serem capazes de receber heranças de família. 
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profissionais desenvolviam outros métodos orais, principalmente na Inglaterra e 

Alemanha, e não se agradavam da metodologia dos Sinais metódicos. Após a morte de 

L’Epée, o abade Roch-Ambroise Sicard (1742-1822) assumiu a direção do Instituto.  

Na busca por profissionais e técnicas para fundar uma escola para surdos nos 

Estados Unidos, Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) viajou para a Europa. Do 

Instituto francês, já dirigido por Sicard, saiu o professor surdo que auxiliou na fundação 

da primeira escola para surdos estadunidense10, Laurent Clérc, em 1815, que deu origem 

a diversos outros colégios, onde boa parte dos docentes eram também surdos ou fluentes 

em língua de sinais. Em 1864 já havia até universidade para surdos nos EUA. 

O maior opositor da metodologia trazida por Gallaudet para a América era 

Alexander Graham Bell (1847-1922), fervoroso defensor do método oralista puro. A 

mãe e esposa de Bell eram surdas e, além disso, seu pai tinha sido um reconhecido 

professor de surdos no Canadá. O médico Grahan Bell, fortemente influenciado pelas 

ideias de Eugenia11 de sua época, defendia o não casamento entre surdos (para evitar o 

nascimento de mais surdos), criticava a comunidade surda e a língua de sinais por 

acreditar que sem a língua oral não haveria desenvolvimento intelectual. Aliás, a criação 

do telefone, que o fez entrar para a História mundial, surgiu como instrumento de apoio 

aos treinamentos auditivos.  

No Brasil, em 1855 E.12 Huet apresentou ao imperador D. Pedro II um plano 

para a criação de uma escola para surdos13. Huet era um professor surdo francês, 

exdiretor do Instituto de Surdos Mudos de Bourges, e havia emigrado para o Brasil em 

1852. Inicialmente o colégio não funcionou em sede própria, dividindo espaço com 

outra instituição (do Colégio Vassimon). Naquela época a escola era particular, com 

auxílio do governo e concessão de bolsas, recebendo alunos entre sete e dezesseis anos 

em um curso voltado para o ensino agrícola com duração de seis anos. Assim, o atual 

Instituto Nacional de Educação de Surdos iniciou suas atividades em janeiro de 1856 e 

no programa de ensino apresentado por Huet estavam as seguintes disciplinas: Língua 

                                                           
10 Esta escola chegou a ser visitada por D. Pedro II em 1876, deixando o imperador encantado (ROCHA, 

2008, p. 32) 
11 Ideias que surgiram por volta de 1830, aplicando as bases da seleção natural para aprimoramento da 

raça humana, através de uma seleção artificial.  
12 Existem muitas controvérsias a respeito de qual seria o primeiro nome de Huet. Para alguns 

pesquisadores seria Ernest, para outros Eduard, por isso muitos se referem a ele somente como Huet. 

(ROCHA, 2008, p.28) 
13 Strobel (2008, p. 89) levanta a hipótese de que o interesse de D. Pedro II pela educação de surdos 

ocorreu pelo fato de seu genro Príncipe Luís Gastão de Orléans (o Conde d’Eu), esposo da princesa 

Isabel, ser parcialmente surdo.  
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Portuguesa, Aritmética, Geografia e História do Brasil, Escrituração Mercantil, 

Linguagem Articulada e Doutrina Cristã. Contudo, é considerada como data oficial de 

inauguração do Instituto o dia 26 de setembro de 1857, quando o Império começa a 

subvencioná-lo. O desenvolvimento da escola era acompanhado por uma comissão 

ligada ao Imperador. Inicialmente a procura por vagas no instituto não foi muito grande 

devido à desconfiança das famílias pelo fato de Huet ser estrangeiro e surdo. Sua gestão 

à frente do instituto durou até o fim 1861, quando emigrou para o México onde fundou 

outra instituição nos mesmos moldes da brasileira. É relevante salientarmos que  

 

 
Foi no Instituto que os iniciadores da educação dos surdos de diversos 

estados buscaram a formação na área, e também lá que os ex-alunos 

surdos difundiram a mistura da LSF - língua de sinais francesa - com 

os sinais já usados pelo povo surdo brasileiro, originando a Língua 

Brasileira de Sinais, também chamada de LIBRAS. (ibid., p.90) 

 

 

Após isso, o Instituto passou por um período de incertezas até 1868, quando 

Tobias Leite assumiu interinamente a direção do instituto, onde permaneceu até sua 

morte em 1896. Em sua gestão foi implantado o ensino profissionalizante, com foco 

agrícola, e da linguagem escrita principalmente. Tobias Leite também traduziu livros 

franceses utilizados pelo Instituto de Paris, distribuindo cópias para professores 

primários em vários estados brasileiros. Outro fato importante de seu comando foi a 

publicação da Iconografia dos Sinais dos Surdos-Mudos em 1875, com o objetivo de 

divulgar a então Linguagem de Sinais, reconhecendo ser este o principal meio de 

comunicação entre os surdos. O livro foi desenhado pelo ex-aluno surdo e professor na 

época Flausino José da Costa Gama. Acompanhando a tendência do Instituto de Paris, 

alguns ex-alunos se tornavam professores na instituição.  

Durante anos o INES passou por idas e vindas entre diferentes metodologias de 

ensino especialmente entre a ênfase na leitura ou na fala. Com as diferentes 

administrações houve ainda uma intercalação na visão do instituto como asilo, como um 

local de reabilitação ou como uma referência para preparar a pessoa surda para o 

trabalho, para ser “útil”.  Tudo isso influenciado também pelo contexto fora dos limites 

escolares. Somente a partir da década de 1980 a utilização da Língua de Sinais ganha 

forças. Nesta mesma década os métodos antagônicos de oralização e da língua de 

visogestuais são testados como experiência ao mesmo tempo no colégio. Neste período 
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o uso da Língua de Sinais aparece pela primeira vez no projeto pedagógico do instituto 

(ROCHA, 2008, passim). 

Voltando-nos novamente para o cenário mundial e retornando no tempo, em 

1880 ocorreu um dos capítulos mais sombrios da história do povo surdo: o Congresso 

Internacional de Professores de Surdos, em Milão, na Itália. Tal evento se propunha a 

discutir os então três métodos rivais de ensino: língua de sinais, oralista e mista (língua 

de sinais juntamente com a oral). No entanto o Congresso foi organizado e patrocinado 

por profissionais (ouvintes) defensores do oralismo puro, recebendo muita influência de 

Graham Bell e sem participação dos mais interessados no assunto (os surdos). Assim, 

no dia 11 de setembro de 1880, houve uma expressiva votação em que a metodologia 

oralista de ensino saiu vencedora e, a partir daí, a utilização das línguas de sinais foi 

proibida, impondo a “superioridade da língua oral sobre a Língua de Sinais, e decretou, 

sem fundamentação científica alguma, que a primeira deveria constituir o único objetivo 

de ensino” (SKLIAR, 1997, p.109). Tal proibição durou cerca de cem anos, deixando 

marcas profundas em diversos surdos que tiveram que negar sua surdez e se 

submeterem a testes, terapias e repressões ao que lhes era natural. 

Neste momento, voltamos um pouco nesta cronologia para relembrar outro 

personagem importante deste contexto: Jean Marc Itard.  Ele era médico e trabalhava 

em uma escola para crianças surdas em Paris. Itard ficou famoso por se tornar 

responsável por um menino que viveu isolado de outros seres humanos em uma floresta 

na França e foi encontrado em 1798, sendo chamado de Victor de Aveyron. Victor não 

era surdo, porém não falava. Doutor Itard então realizou uma série de experimentos com 

o menino de modo a recuperar seu “atraso”. No entanto, Victor nunca aprendeu a falar, 

somente aprendeu alguns sinais. Na tentativa de encontrar uma cura para a surdez, Itard 

realizava diversas experiências com pessoas surdas, entre elas: aplicar eletricidade nas 

orelhas, inserir sanguessugas e sondas nos ouvidos, fazer as orelhas ficarem em carne 

viva para expelir pus, bater atrás dos ouvidos com um martelo etc. Tais experimentos 

causaram não só intensas dores como também infecções, perfurações de tímpanos, 

fratura nos crânios e até a morte de alguns surdos. Em 1835, o citado doutor resume o 

pensamento de sua época: 
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Os surdos acreditam que são iguais em todos os aspectos. Devemos 

ser generosos e não destruir essa ilusão. Mas, independentemente 

daquilo em que acreditam, a surdez é uma enfermidade e devemos 

curá-la, independentemente de perturbar ou não a pessoa que dela 

sofre! (LANE, 1992 apud STROBEL, 2008, p.98) 

 

 

E essa tentativa de curar ou ao menos normatizar a surdez trouxe sofrimentos e 

repressão por muitas décadas: a predominância do oralismo puro durou quase cem anos 

submetendo a cultura e identidade surdas a práticas ouvintistas (STROBEL, 2008, 

p.91). Somente a partir dos anos 196014 abre-se caminho para o reconhecimento de que 

a língua de sinais é uma língua e é natural ao surdo, trazendo consigo uma identidade e 

uma cultura interiorizadas no silêncio, mas não inferiores a língua oral. Para tanto os 

estudos do linguista Willian Stokoe sobre a estrutura linguística do sistema de 

comunicação visual foi fundamental. Stokoe demonstrou que a língua de sinais 

americana possui as mesmas características estruturais da língua oral, ou seja, há o 

reconhecimento como língua. A partir daí vários estudos linguísticos foram 

desenvolvidos pelo mundo. No Brasil no início dos anos 90 a linguista Lucinda Ferreira 

Brito realizou estudos sobre a língua de sinais de índios surdos da etnia Kaapor na 

Amazônia relatando sobre a LSKB – Língua de Sinais Brasileira Kaapor e LSCB – 

Língua de Sinais Brasileira dos Centros Urbanos (hoje denominada Libras). 

Somente após muitos anos de luta da comunidade surda, a educação bilíngue foi 

oficializada e a Libras foi reconhecida como língua, como já comentado aqui. Porém 

observando toda a descrição acima, pode-se afirmar que 

 

 

A história da surdez – entendida em geral somente como a história das 

instituições, dos educadores ouvintes e de seus métodos –, a 

psicologia da surdez e a Educação Especial para estas crianças podem 

realmente ser consideradas um tortuoso caminho cheio de 

preconceitos e limitações nas construções teóricas e metodológicas 

dos ouvintes. Os surdos, que sofrem em sua vida cotidiana, escolar e 

laboral os efeitos desses perigosos vaivéns ideológicos, continuam 

acreditando que os ouvintes escolheram e continuam escolhendo para 

eles uma língua e uma cultura que não compartilham, nem poderiam 

compartilhar. (SKLIAR, 1997, p. 108)  

 

 

Então, ao longo deste histórico pudemos ver o quanto a história do povo surdo se 

confunde com a de metodologias de ensino e educadores, em sua maioria ouvintes, que 

buscam normalizar o sujeito surdo, de acordo com convicções pessoais, impondo visões 

etnocêntricas (ou “ouvincêntricas”). Não existem vestígios da história de surdas e 

                                                           
14 Muito influenciado pelos estudos culturais que ganharam forças nessa mesma época. 
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surdos que seja registrada e contada por eles mesmos. Nas últimas décadas diversos 

pesquisadores surdos têm tido acesso as universidades e aos meios formais de produção 

de conhecimento, trazendo à tona um histórico de repressões. A partir destes tempos, o 

próprio povo surdo passa a analisar, escrever e reescrever suas histórias.  

 

 

6 QUESTÕES PEDAGÓGICAS SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS  

 

 

Ao observamos as obras de Lev Vigotsky, um dos mais renomados autores do 

campo da Pedagogia, notamos que ele se debruçou sobre a questão da educação dos 

surdos de maneira divergente ao longo de sua carreira. Inicialmente, ainda no início da 

década de 1920 ele definiu que existiria o princípio da compensação, ou seja, uma 

adaptação ao meio, um estímulo para o desenvolvimento de habilidades que fariam o 

deficiente ultrapassar barreiras e se integrar sócio culturalmente; acreditando num 

caráter social da educação para superação da deficiência.  

Vigotsky esteve na vanguarda por reconhecer que as línguas de sinais são 

naturais para os surdos ainda nos anos 20, mesmo assim, porém, defendeu a ideia de 

que a linguagem oral tem papel fundamental no pleno desenvolvimento cognitivo, 

chegando a afirmar que é “necessário violentar a natureza infantil para ensinar a criança 

a falar. Este é, na verdade, o problema trágico da pedagogia para surdos” 

(VYGOTSKY, 1925 apud SÁ, 1999, p.51).  

A partir da observação do desgaste e fracasso da metodologia puramente oral, o 

autor conclui já no início dos anos 30, que o domínio de duas linguagens (a gestual e a 

oral) seria um caminho inevitável na educação de surdos, a qual deveria utilizar de todas 

as possibilidades disponíveis e onde a criança teria um desenvolvimento recíproco, sem 

desprezar a “mímica” e através dela, progredindo para o domínio das linguagens, o que 

era chamado de “poliglossia”. Abriu-se o caminho, então, para o que hoje conhecemos 

como bilinguismo. Portanto, a obra de Vigotsky resume um pouco as diferentes visões 

pedagógicas e metodologias relacionadas ao ensino para alunos com surdez ao longo do 

tempo, as quais veremos a seguir. 
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6.1 AS DIFERENTES METODOLOGIAS NO ENSINO DE SURDOS 

 

 

De acordo com o que vimos, as estratégias de ensino para pessoas surdas se 

modificaram muito ao longo do tempo.  Entre as principais metodologias, existem três 

diferentes abordagens para o ensino de surdos: o oralismo, a comunicação total e o 

bilinguismo, definidos por Sá (1999).   

A abordagem oralista busca a capacitação da pessoa surda para o uso da língua 

da comunidade ouvinte de forma oral, ou seja, a utilização da voz e da leitura labial 

permeiam o processo educativo. Como visto na caracterização histórica, o oralismo 

predominou por muitas décadas especialmente entre 1880 e os anos 1960. 

Enquanto isso a Comunicação Total é uma prática bimodal que se utiliza de 

todos recursos disponíveis (como aparelhos e leitura labial) associando a Língua de 

Sinais a língua oral simultaneamente. Por isso é comumente associada ao Português 

sinalizado15. No entanto, nem todos os autores enxergam a Comunicação Total como 

um método se não como uma filosofia, um modo de encarar o surdo. Seja como for, ela 

representa uma alternativa educacional importante – especialmente a partir da década de 

60, chegando de maneira branda ao Brasil no fim dos anos 70 –, que foi sendo 

construída devido a insatisfação com os fracassos da metodologia oralista.  

Já a abordagem educacional com bilinguismo é aquela que assume que a Língua 

de Sinais é natural ao surdo e deve ser adquirida por este aluno tanto quanto a língua 

oral. Assim, a escola usa as duas línguas, mas com diferentes pesos: a Língua de Sinais 

como a primeira língua (chamada de L1) e a língua da comunidade oral local como 

segunda língua (chamada de L2), sendo fundamental o aprendizado e contato com 

surdos mais velhos. Essa abordagem bilíngue chegou com forças ao Brasil ainda nos 

anos 80 sendo defendida por diversos profissionais e surdos. Tornou-se, desta forma, a 

metodologia principal em escolas especiais, incluindo o INES. Hoje está no Decreto 

5.626 (Art. IV) como a prática a ser adotada no ensino de surdos. 

 

 

 

                                                           
15 O Português Sinalizado é entendido como uma prática bimodal através da qual se busca traduzir 

exatamente o português para a Libras obedecendo a estrutura gramatical da língua oral. 
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6.2 AS LDB E A QUESTÃO DA INCLUSÃO 

 

 

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) definem que a educação 

especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Determina 

ainda que o sistema de ensino disponibilize apoio especializado, professores 

especializados, currículos e metodologias específicas, entre outras coisas, a fim de 

integrar os educandos com necessidades especiais (lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, Cap. V, Art. 58). A questão da inclusão, no entanto, é polêmica.  

Rocha (2005, p. 23) identifica dois lados nessa controvérsia. O discurso 

hegemônico do campo acadêmico preconiza uma escola só de surdos, uma vez que eles 

devem constituir identidade e língua próprios o contato entre esses sujeitos é 

fundamental e inclusive no corpo docente devem haver professores surdos. Essa 

proposta pode ser vista pela sua “potência libertadora” ou como “uma nova roupa para a 

velha segregação”. Enquanto a escola para todos pode ser vista pelo seu viés da “velha 

ideia de normalização ou apagamento das diferenças” ou pela “possibilidade da 

visibilidade desses sujeitos que ainda estão fora das escolas, em sua grande maioria, 

sendo ainda considerados como doentes ou incapazes”.  

Portanto esta é uma discussão permeada por debates e não é o caso de nos 

estendermos aqui, mas vale lembrar que na realidade a grande massa de surdos é 

atendida pelas escolas regulares. Logo, a criação de políticas públicas que facilitem o 

ingresso, a permanência e a qualidade de ensino para essas pessoas é muito importante. 

Além disso, outro aspecto que vai além da escolarização em si diz respeito à 

constituição pessoal onde a convivência com a comunidade surda é tida como essencial 

para o desenvolvimento psicológico e afetivo. Arruda (2015, p. 56) afirma que  

 

 
a escola bilíngue é o local de encontro linguístico, do contato social 

que garante a constituição da experiência humana. Fogem do 

isolamento ao qual estavam condenados nas redes municipais onde 

estudavam, o que reflete um pouco a cruel condição do surdo no 

mundo ouvinte, onde o INES se torna uma pequena ilha de conforto 

linguístico. 
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Essa é uma vasta questão que deve ser analisada com cautela pelos professores 

e, especialmente, pelos órgãos públicos gestores das políticas educacionais a fim de que 

as famílias dos surdos sejam bem assessoradas e estejam integradas não só a uma 

comunidade escolar como também a uma comunidade surda, que não necessariamente 

se constitui na escola (como no caso do INES) mas também em associações e órgãos 

semelhantes. E se talvez por uma questão logística a escola especial não for viável em 

larga escala, ao menos o investimento na formação de professores surdos que se 

integrem em escolas inclusivas é fundamental. 

 

 

6.3 COMO OCORRE A ALFABETIZAÇÃO DO SURDO? 

 

 

Comentaremos rapidamente a respeito do processo de alfabetização dos surdos, 

uma vez que discorreremos sobre alfabetização cartográfica16. Essa durante muito 

tempo foi semelhante ao dos ouvintes, ou seja, através da formação de sílabas na relação 

entre fonemas e grafemas. Essa metodologia oral se mostra ineficiente na maioria dos 

casos por não fazer sentido para quem não possui audição. Diante da mudança na 

concepção de surdez durante as últimas décadas, isto também tem mudado.  

Em uma perspectiva bilíngue, a criança deveria primeiramente adquirir a Libras 

de forma natural e a partir do concreto, com apoio de objetos e imagens, começar a 

memorizar palavras e frases inicialmente simples e ao longo do processo mais 

complexas, aumentando o vocabulário a partir da memorização.  Assim, o foco do 

letramento deve ser a leitura e escrita do português como segunda língua. Esse processo 

é complexo, pois a maioria das crianças surdas são filhas de pais ouvintes e chegam à 

escola sem terem adquirido nenhuma língua. A assistência aos pais geralmente é 

ineficiente o que os obriga a viver uma verdadeira peregrinação em busca das melhores 

maneiras de auxiliarem seus filhos.  Nem sempre nas escolas inclusivas estas crianças 

terão a oportunidade de conviverem com professores surdos ou mesmo com colegas 

surdos. Isso dificulta a aquisição da língua de sinais e consequentemente do português. 

                                                           
16 E também, pois em alguns momentos nos trabalhos práticos aparecem certos equívocos na escrita da 

língua portuguesa. Pelo fato de a alfabetização de surdos se basear especialmente na memorização, 

relacionando palavras aos respectivos significados e sinais, ocorre algumas vezes que o surdo pode trocar 

a ordem das letras na formação da palavra ou pode utilizar a estrutura gramatical da Libras para o 

português. 
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Unicamente a presença de intérpretes em escolas inclusivas não adianta se o surdo não 

tiver pleno desenvolvimento em Libras, pois este vai apenas reproduzir uma série de 

sinais que não farão sentido tanto quanto o português falado (PEREIRA, 2015).  

Logo, pesquisadores com larga experiência no ensino de surdos afirmam que “é 

observada grande dificuldade por parte dos surdos na aprendizagem e utilização da 

língua portuguesa” (SILVEIRA; CAMPELLO, 2015, p. 217). E as dificuldades 

narradas podem se refletir na aprendizagem de outras disciplinas também, 

especialmente da área de ciências humanas. Os docentes devem ter a noção de toda a 

complexidade que envolve este tipo de ensino, tendo em vista uma prática bilíngue que 

faça sentido para o aluno. A interação é fundamental para que isto ocorra e, ainda, “o 

professor deve ter o cuidado de elaborar aulas utilizando estratégias de ensino visual” 

(ibid., p.220). 

 

 

7 CONCEITOS DA CARTOGRAFIA ESCOLAR 

 

 

Durante a vida escolar, muitas vezes, a Cartografia é utilizada como uma 

ilustração. Nesse sentido, o mapa é usado apenas como um recurso secundário nas aulas 

de Geografia e pouco se debruça sobre um estudo do mapa. Faz-se necessário, apesar da 

relação tempo-currículo não favorecer a disciplina geográfica, buscarmos métodos para 

que os alunos compreendam o mapa como capaz de sintetizar e espacializar 

informações e não somente como algo já pronto, uma imagem. 

Essa compreensão é relevante, pois, em seus anos na escola, os discentes terão 

contato com os mais variados tipos de mapeamentos e não necessariamente na matéria 

de Geografia. Aliás, não só no colégio, mas a todo o momento nos deparamos com 

mapas em diferentes situações cotidianas. Por isso a importância de se preparar o 

indivíduo para ler e interpretar um mapa durante seu dia a dia, acreditando que, dar 

“sentido aos conteúdos é acreditarmos na sua aplicabilidade” (CASTROGIOVANNI; 

COSTELLA, 2006, p.25). Em uma conversa com o professor da turma com a qual 

trabalhamos, ele nos revelou que sempre leva mapas para a sala de aula, porém não se 

debruçou especificamente sobre estudos cartográficos com os alunos. 

Por mais que o mapa seja uma linguagem anterior até mesmo à escrita, 

costumeiramente não há uma atenção específica com ensino da leitura e escrita da 
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linguagem gráfica. Ou seja, não se torna o aluno “alfabetizado” para enxergá-lo como 

um meio de expressão e comunicação e não somente como um material didático ou 

recurso visual (OLIVEIRA, 2010, p.16-17). Tal problemática advém especialmente das 

séries iniciais do Ensino Fundamental, onde acreditamos que a preocupação deve estar 

em levar aos alunos as noções mais elementares da alfabetização cartográfica para 

torná-los capazes de lerem mapas básicos e estarem familiarizados com seus signos.  

Este tipo de instrução surge do reconhecimento dos elementos cartográficos 

como uma linguagem, isto é, capazes de transmitir variadas informações. A 

aprendizagem da interpretação desta linguagem gráfica ocorre num processo, logo,    

 

 

Ler o mundo, ou as representações dele, requer um exercício constante 

no estabelecimento de relações para que ocorram as (re)significações. 

A este exercício chamamos de alfabetização. Quando pensamos que a 

criança, no início de sua vida estudantil, substitui um conjunto de 

letras por um significado real, e, consequentemente num processo 

contínuo de descobertas aprende a dar significados aos símbolos de 

um mapa, por exemplo, estará desenvolvendo uma linguagem própria, 
com isto, demonstra estar no processo contínuo de alfabetização. 

(CASTROGIOVANNI; COSTELLA, 2006, p.14) 

 

 

Aliás, um dos termos teóricos convergentes entre estudos surdos e cartográficos 

são as análises da comunicação, da linguagem. Destacam-se em ambos a importância da 

semiótica, onde podemos fazer uma rápida comparação. A semiótica pode ser definida 

de maneira geral como “o estudo de signos ou significações, [...] ela ajuda a 

entendermos como conseguimos interpretar mensagens [...]. A semiótica estuda todos 

os códigos, todas as linguagens (verbais e/ ou não verbais)” (PEREIRA, 2009, p.19). As 

línguas de sinais são consideradas como código de comunicação e são amplamente 

estudadas pelos linguistas, como já vimos. Quanto à parte cartográfica, Almeida e 

Passini (2006, p.15) afirmam que, 

 

 
O mapa é uma representação codificada de um determinado espaço 

real. Podemos até chamá-lo de um modelo de comunicação, que se 

vale de um sistema semiótico complexo. A informação é transmitida 

por meio de uma linguagem cartográfica que se utiliza de três 

elementos básicos: sistema de signos, redução e projeção. 

 

 

Logo, ser capaz de ler um mapa significa dominar esse sistema semiótico. 

Portanto a semiologia é um aspecto relevante em ambas as áreas que congregamos aqui.  
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Mas afinal, o que seria esta alfabetização cartográfica? E que elementos e 

metodologias são levados em conta? Lívia de Oliveira (2010), definindo o que seria o 

ensino e aprendizagem do mapa (e não pelo mapa), elucida que estes dois não se 

separam e que os mapas escolares são aqueles que os professores e alunos podem 

manipular, esclarecendo sempre que o mapa é uma representação da realidade, uma 

abstração. A fim de conhecer um objeto a criança deve manipulá-lo, experimentá-lo, 

enquanto que para conhecer o espaço ela deve se locomover através dele. Nesse sentido, 

a autora explana como devem ser utilizadas as principais ferramentas cartográficas 

presentes nas escolas: o globo terrestre deve ser usado para demonstrar os movimentos 

terrestres enquanto os mapas devem ser usados com uma função clara e definida, com 

objetivos como localização de lugares, de aspectos naturais e culturais, comparações 

entre localizações, visualização de padrões e distribuição de fenômenos entre outros. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 22-25) 

Castrogiovanni e Costella (2006) definem como “problemas cartográficos” 

alguns elementos que compõe um mapa e que são fundamentais para sua interpretação 

como: legenda, convenções cartográficas, escala, lateralidade, orientação e visão 

vertical. Para os autores a resolução dessas questões está em trabalhar  

 

 
a partir de atividades condizentes e bem elaboradas (...) [as quais] 

devem estar de acordo com o desenvolvimento cognitivo e interesse 

dos alunos, sendo elaboradas a partir da participação em oficinas, em 

atividades que utilizem o lúdico e/ou concreto como ponto de partida” 

(CASTROGIOVANNI; COSTELLA, 2006, p.51) 

 

 

Almeida e Passini (2006) afirmam que existem algumas etapas metodológicas 

para o processo de leitura do mapa. Para elas esta decodificação se inicia por aspectos 

como observação do título e suas implicações, e, observação e decodificação da 

legenda.  O leitor deve ter clareza quanto aos procedimentos de mapeamento para uma 

melhor interpretação das representações contidas num mapa.  

Para Paganelli (apud ALMEIDA; PASSINI, 2006, p.21) “os passos 

metodológicos de mapear levam a formação de um bom leitor”, ou seja, a partir da ação 

e do concreto a criança elabora mapas para se tornar um leitor eficiente. Fazendo o 

mapa o aluno deve classificar, selecionar e organizar informações através de 

simbologias, primeiro codificando para depois decodificar. Apesar de se referir 

preferencialmente as crianças segundo a teoria de Piaget, acreditamos na efetividade 
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desse processo em várias faixas etárias principalmente pelo entendimento sobre o 

processo de mapeamento e pela ação de mapeador do aluno sobre o espaço. Os aspectos 

a serem considerados, neste sentido, são: “a função simbólica; o conhecimento da 

utilização do símbolo e o espaço a ser representado”. (ibid., p.22) 

Segundo Maria Elena Simielli, a alfabetização cartográfica deveria ocorrer nas 

séries iniciais do ensino fundamental onde as crianças deveriam compreender o 

processo de representação, preparando “o aluno para a visão cartográfica” (SIMIELLI, 

2009, p. 97). Para tanto ela sugere a utilização de recursos visuais e o estudo do espaço 

concreto do aluno (o mais próximo a este). São definidas certas noções básicas (id., 

2010) como objetivos para o ensino dos mapas: 

• Visão oblíqua e visão vertical – A visão utilizada normalmente é a lateral, ou 

seja, oblíqua, o que gera grandes dificuldades de apreensão da visão vertical, 

usada nos mapas e nas imagens de satélite, a qual deve ser transmitida aos 

alunos para que aos poucos entendam essa forma de representação. 

• Imagem tridimensional e imagem bidimensional – O espaço real é 

tridimensional, porém para a representação no papel ela deve se tornar 

bidimensional, e, portanto depende do poder de abstração da criança. 

• Representações cartográficas – Representação, através do desenho, de elementos 

do cotidiano a partir de elementos básicos, a saber, ponto, linha e área.  

• Estruturação da legenda – Trabalha-se aqui com noções de agrupamento, seleção 

e hierarquização para estabelecer e justificar o uso das legendas.  

• Proporção e escala – Primeiramente a noção de proporção entre diversos 

elementos seguindo para a escala efetivamente somente entre o sexto e nono 

anos.  

• Lateralidade, referências e orientação espacial – As noções de lateralidade e 

referência devem preceder a orientação, e devem ser bem trabalhadas para que a 

orientação possa ser bem sucedida. 

 

Dessa forma, deixa-se claro que a transmissão de informações e a espacialização de 

processos sociais são as funções do mapa, desmistificando a Cartografia Escolar apenas 

como cópia de mapas já prontos. Ainda segundo a mesma autora, para a faixa do sétimo 

ao nono anos três capacidades seriam estimuladas: a “cartografia, além de se constituir 

em um recurso visual muito utilizado, oferece aos professores a possibilidade de se 
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trabalhar em três níveis: localização e análise (...); correlação (...) [e] síntese.” 

(SIMIELLI, 2009, p.95-97) Rechaçando ainda a prática antiga de se copiar mapas, ela 

define que pode-se produzir um aluno “leitor crítico” ou “mapeador consciente”. Para 

um estudante se tornar mapeador dois recursos principais são relacionados: as maquetes 

(noção da passagem da tridimensão para a bidimensão) e os croquis (seleção e 

representação de informações de maneira simples). Simielli ressalta que as práticas 

podem se imbricar, conforme a necessidade do alunado.  

E foi isso que fizemos, pois nosso objetivo foi alfabetizar cartograficamente, em 

uma faixa etária na qual os alunos já deveriam ter passado por este processo, utilizando 

a construção de algumas das noções básicas vistas acima, utilizando recursos descritos 

para formar um mapeador. As metodologias descritas por quase todos os autores 

relacionados acima estavam relacionadas a crianças que ainda passavam pelo processo 

de desenvolvimento cognitivo, baseada nas teorias de Piaget. Sem abandonar totalmente 

essas teorias e reconhecendo o valor e a influência delas em nossas práticas, optamos 

por utilizarmos mais os princípios estabelecidos por Simielli (2009; 2010) pelo fato de 

considerarmos as propostas mais adequadas aos nossos objetivos e, especialmente, por 

tratar de como a Cartografia deve ser posta em toda a escolaridade.  

 

 

8 O EXERCÍCIO DE ELABORAR UM MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO E 

BILÍNGUE: A GEOGRAFIA EM QUESTÃO 

 

 

Arruda (2015), como professor de Geografia do INES, aponta a questão da 

comunicação como um dos maiores desafios na educação de surdos. Quando o 

professor não tem experiência ou contato com pessoas surdas e não sabe Libras, por 

exemplo, este pode pensar que a comunicação pelo português escrito trará resultados. 

Porém, “a maioria dos alunos surdos tem grandes dificuldades com a leitura e a escrita, 

o que impossibilita essa estratégia inicial.” (ARRUDA, 2015, p.34) Tal como já vimos, 

o processo de aprendizagem do português pela pessoa surda é complexo e numa 

perspectiva bilíngue todas as disciplinas devem auxiliar nesse progresso. 

É claro que não podemos generalizar, até por que existem surdos com diferentes 

níveis de perdas auditivas, de fluência em português e língua de sinais. Perlin (2003) 

estabelece que existem diferentes tipos de identidades surdas, que tem a ver com o 
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momento em que a pessoa perdeu a audição, com sua história pessoal e seu contato com 

a comunidade surda. Pois como reforça, a também professora do INES, Solange Rocha 

(2005, p. 23), os indivíduos com surdez “não configuram uma categoria abstrata. São 

pessoas com histórias diferentes, crenças diferentes e processos de socialização 

diferentes”. 

Portanto é grande esta heterogeneidade. Contudo, para Arruda (2015, p.34), em 

geral nota-se que essa barreira linguística dificulta “a compreensão, leitura e escrita em 

língua portuguesa. Esse fenômeno impossibilita o método tradicional de ensino com 

base no livro didático e na matéria copiada no caderno.” Em vista disso, se faz 

necessário o uso de estratégias específicas para a aprendizagem. Além do uso da língua 

de sinais torna-se fundamental a utilização de recursos visuais. Visto que, a visualidade 

é um fator fundamental para experiência de mundo do indivíduo surdo, as imagens 

adquirem grande importância nesta modalidade de ensino. Especialmente na Geografia, 

cujos conteúdos são bastante visuais (o espaço, o lugar, o território etc.), o uso de 

imagens, desenhos, vídeos e da linguagem cartográfica são primordiais. Ressaltamos, 

todavia, que as imagens são recursos e não meio único. Ou seja, deve haver uma 

conceituação e uma atribuição de significado às gravuras trabalhadas. Logo, nota-se   

 

 

que a importância das imagens no ensino de Geografia para surdos vai 

além da ilustração de alguns temas (...) percebemos que as imagens 

parecem ser um recurso imprescindível para o processo de 

aprendizagem de Geografia pelo aluno surdo, auxiliando a 

comunicação e a conceptualização dos temas.(ARRUDA, 2015, p. 38)  

 

 

Após tudo que já revisamos, como seria então a prática de ensino em Geografia 

tendo em vista o bilinguismo? Pensando num exemplo do que seria um tipo de material 

bilíngue para facilitar a aprendizagem de conteúdos geográficos/cartográficos, surgiu a 

idéia de um jogo para o sétimo ano, o qual trata de Brasil e sua constituição territorial 

com seus aspectos físicos e humanos (BRASIL, 1998, p. 55-88; RIO DE JANEIRO, 

2012, p. 6). Tendo em vista a dificuldade do surdo em memorizar corretamente os 

nomes dos 27 estados brasileiros confeccionamos um quebra cabeças com os territórios 

estaduais, com cores diferenciadas de acordo com regiões político administrativas, onde 

se devem distribuir as plaquinhas relacionando o sinal em Libras17 dos estados aos seus 

                                                           
17 A Libras é uma língua onde o movimento é essencial. Como não é possível inserir movimentos em uma 

imagem impressa, tem-se esse esquema demonstrando como se constitui o sinal a partir de sua 

característica principal. Isto vale também para as demais imagens semelhantes neste trabalho. 
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respectivos nomes e bandeiras. Assim além de montar o quebra cabeça o jogador 

deveria relacionar cada estado aos seus nomes e sinais. Busca-se, através de uma 

apropriação do mapa, não somente a memorização dos limites e das regiões como 

também a facilitação da memorização das nomenclaturas.  

 

 

 

Figura 1 – Jogo bilíngue para a aprendizagem dos estados brasileiros. 

 

 

Fizemos este jogo na tentativa de demonstrar de forma prática como seria o 

ensino de conceitos de Cartografia para surdos, neste caso especificamente o mapa do 

Brasil e sua divisão territorial oficial. Nesse mesmo intuito, podemos citar também o 

trabalho de Carneiro e Freitas Jr. (2017) que a fim de explicar o conceito de 

globalização para estudantes com surdez de uma escola inclusiva na zona oeste do Rio 

de Janeiro, realizou um trabalho de campo em um shopping center onde verificaram os 

locais de origem de produtos e lojas tais como roupas, eletrônicos, lanchonetes etc. A 

partir da constatação da variedade de nacionalidades dos itens observados em um 

mesmo local o professor pôde explicar como se dá o processo de globalização. Desta 

maneira se dá o ensino de Geografia bilíngue.  

As estratégias pedagógicas devem considerar que o processo de aprendizagem 

deve levar em conta a realidade do aluno e sua especificidade. Nesse sentido, o 

professor deve ser o mediador entre as vivências dos estudantes e os conceitos 
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geográficos, utilizando-se de recursos visuais e das duas línguas buscando uma 

assimilação mais efetiva.  

 

 

9 PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 

 

Para não tornar este trabalho apenas teórico decidimos pôr em prática algumas 

das ferramentas descritas acima, especialmente a metodologia reportada por Simielli 

(2009, 2010) para a alfabetização cartográfica. Segundo tal autora, esta instrução 

deveria ocorrer nos anos iniciais do ensino fundamental se estendendo até o sétimo ano. 

As atividades, no entanto, foram realizadas em uma turma no início do oitavo ano. 

Segundo o professor de geografia desta mesma turma no ano letivo anterior, sempre 

eram utilizados mapas em sala de aula como um recurso, mas não havia existido uma 

explicação específica sobre as funções destes.  

As práticas propostas não representam grandes inovações ou utilizam materiais 

de difícil acesso ou complexos. Gostaríamos apenas de demonstrar que a observação do 

aluno e de suas necessidades ajuda na elaboração de atividades que tornem o 

aprendizado mais simples. E partindo dessa observação e da bibliografia específica para 

o ensino de surdos já analisada, notamos que o ensino para o surdo deve primar pelo 

visual, pelo uso da Libras e pela não utilização de grandes textos em português. Talvez 

pudéssemos resumir o objetivo final deste trabalho como buscar aplicar metodologias já 

consagradas no ensino da Cartografia (como dos pesquisadores assinalados no capítulo 

7) para o ensino também de surdos. 

Descrevemos abaixo os moldes pelos quais as atividades foram planejadas. 

Tendo sempre em vista que para a confecção do material, utilizamos recursos que 

estimulassem a visualização e que não tivessem necessidade de muitos textos. 

Buscamos também aspectos do sinalário mais específico para a Cartografia em Libras. 

Assim como, apresentamos e analisamos mapas diversos além de propormos a 

confecção de mapas/croquis buscando uma interatividade.  

Como recursos materiais utilizamos apresentação de slides para apontar os 

conceitos iniciais e servir de apoio com imagens. Usamos também mapas e imagens de 

satélite impressos, maquetes, mapa mudo, papel vegetal, réguas, lápis de cor e todo 
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material físico para se trabalhar com esses mapas. Planejamos desenvolver os seguintes 

tópicos: 

1. Definição do que é Cartografia – Definição da palavra “Cartografia”, relatando 

que esta representa um ramo científico que produz e analisa diferentes tipos de 

mapas, ressaltando o trabalho do cartógrafo de observação, síntese e 

representação do espaço18. 

2. Definição do que são mapas – Descrição do mapa como representação de 

elementos da realidade da superfície terrestre através de uma linguagem 

simbólica e determinação do sinal de “mapa” em Libras.  

3. Descrição dos elementos de um mapa – Informações sobre o que um bom mapa 

precisa ter, elementos como: título, simbologia, legenda, escala, fonte. Assim 

como, descrição da utilidade dos mapas. 

4. Representação do quarto e de um bairro – Confecção dos primeiros croquis a 

partir da análise de maquetes preestabelecidas: representação dos elementos de 

seus respectivos quartos e de maquetes através de símbolos ou cores – 

estimulando a visão vertical e estruturação da legenda. 

5. Reconhecendo locais da escola – Observação de uma imagem de satélite do 

INES e identificação dos locais principais como entrada, quadra, piscina, salas 

de aula etc. com legenda em Libras. 

6. Observação do entorno através de mapas e imagens de satélite – Analisar o 

mapa do entorno do INES buscando locais de referência e comparar com a 

imagem de satélite. Confeccionar em conjunto um mapa de uso do solo do 

entorno do INES com legenda em Libras. 

7. Percurso de casa a escola – Marcar no mapa do Rio de Janeiro as cidades de 

origem de cada aluno. Observação do caminho percorrido. 

 

Para melhor contextualização, gostaríamos de descrever o percurso para 

chegarmos a este trabalho final, uma vez que, o que foi levado à prática não foi o 

inicialmente planejado, porém foi o exequível a ser feito no momento no qual ocorreu. 

                                                           
18 No âmbito acadêmico existem diversas definições para as atribuições da Cartografia. O glossário 

cartográfico do IBGE, por exemplo, define-a como: “um conjunto de estudos e operações científicas, 

técnicas e artísticas que, tendo como base os resultados de observações diretas ou a análise de 

documentação já existente, visa a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão gráfica ou 

representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua 

utilização” (Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.shtm). O nosso 

intuito foi apenas apresentar essa palavra, desconhecida para muitos estudantes e sua definição geral. 
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Inicialmente firmamos uma parceria, em setembro de 2017, com um professor de 

Geografia do INES para realizarmos oficinas sobre alfabetização cartográfica em uma 

turma de sétimo ano programadas para o final do ano letivo de 2017. Contudo, devido 

às questões burocráticas que enfrentamos não conseguimos autorização para a 

realização das oficinas em tempo (ainda naquele ano). Por isso conversamos com os 

alunos e seus responsáveis sobre a possibilidade de condensarmos as oficinas em um 

único dia fora do colégio. Buscamos realizar estas atividades da forma mais viável 

possível para os alunos. É claro, porém, que longe da escola não pudemos observar in 

loco os elementos que compõe a escola e seu entorno, como planejávamos de início. 

Contamos, porém, com a memória visual destes alunos e com a possibilidade de 

utilização da tecnologia através do Google Earth. Assim, fizemos um esforço para que 

este trabalho culminasse, também, numa prática.   

A oficina ocorreu em um sábado em ambiente fora da escola19. Contamos com a 

participação de oito alunos surdos, sendo seis do oitavo ano e uma do sexto ano do 

INES e um ex-aluno do INES, que hoje estuda na rede estadual em uma escola inclusiva 

no município de Nova Iguaçu, no primeiro ano do ensino médio. Apesar de termos 

realizado o planejamento para apenas uma turma (fim do 7º, início do 8º ano), como foi 

realizado fora da escola outros alunos se sentiram à vontade para participarem também. 

Não vimos problemas nisso, pois todos estavam na faixa etária: entre 14 e 21 anos.  

 

 

10 AS ATIVIDADES REALIZADAS – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Ao iniciarmos as atividades, primeiramente perguntamos se os alunos já 

conheciam o que eram mapas e sua função. Todos conheciam, mas não souberam 

explicar com precisão qual seria a função do mapa. Logo de início compartilhamos os 

diversos sinais para a palavra “mapa” e esclarecemos que não necessariamente estes 

representam o mundo ou o Brasil, mas podem ter diversos recortes e escalas. Aqui 

alguns deles se lembraram do Google Earth. Esclarecemos também o motivo de nosso 

                                                           
19 Acho importante ressaltar aqui que minha irmã é surda e estuda no INES. A oficina foi realizada com 

seus companheiros de turma por já possuirmos uma relação de confiança com estes jovens estudantes e 

seus responsáveis. As atividades ocorreram, portanto, na minha casa. 
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encontro (a confecção deste trabalho) e determinamos qual sinal de “mapa” 

continuaríamos usando.   

Através de uma apresentação de slides explicamos o que é Cartografia e quais 

elementos são necessários em um mapa. Esta apresentação serviu de apoio e para expor 

palavras em português escrito o que consideramos fundamental especialmente com 

palavras novas como “escala” e “legenda”. Para confeccionar esta apresentação usamos 

ilustrações adaptadas da publicação “Meu Primeiro Atlas” do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2012), e assim padronizamos as imagens.    

 

 

    

Figura 2 – Reprodução de como foi preparada a apresentação de slides. Imagens adaptadas do livro “Meu 

Primeiro Atlas” (IBGE, 2012, p. 63-84). 

 

 

Durante todo o tempo, nosso objetivo foi deixar claro como um mapa é 

confeccionado e os elementos que precisam existir nele, especialmente a representação 

simbólica. Enfatizamos que o mapa é a representação de elementos da realidade através 

de símbolos convencionais utilizando uma visão vertical. Ao falarmos sobre os 

componentes dele, utilizamos um mapa do Brasil20 fixado em uma placa metálica onde 

fomos adicionando aos poucos, conforme o andamento da explicação, tais elementos. A 

finalidade aqui não era explicação do mapa em si, porém, o entendimento das partes que 

devem compor um mapa como título, legenda, escala, orientação e fonte. Contudo, não 

poderíamos deixar de perguntar se os alunos sabiam do que se tratava o mapa e se 

saberiam dizer o que significavam os pequenos círculos pretos e um vermelho contidos 

                                                           
20 Escolhemos um mapa do Brasil pelo fato de o estudo de nosso país ter sido o eixo temático de ensino 

no ano letivo anterior. 
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nele. Prontamente a aluna Y. respondeu que eram estados do Brasil e que a bolinha 

vermelha era o Distrito Federal, G. complementou que as cores representavam as 

regiões político administrativas. 

 

 

 

Figura 3 – Mapa do Brasil adaptado de “Meu Primeiro Atlas” (IBGE, 2012, p. 100). Mapa em placa 

metálica com elementos como legenda e título separados e adicionados aos poucos, conforme explicação, 

com ímã. 

 

 

Para começarmos a falar sobre visão vertical utilizamos a maquete de um quarto 

em uma caixa que podíamos abrir e fechar. Neste esquema mostramos os diferentes 

tipos de visão (de frente, oblíqua e vertical). E mostramos um croqui feito à mão livre 

desta maquete, representando os objetos do quarto através de símbolos e cores. No 

apoio dos slides mostramos as simbologias utilizadas: ponto, linha e área, além de 

algumas convenções como linha vermelha ou preta pra estradas e azuis para corpos 

hídricos, onde lembramos o mapa anterior.  
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Figura 4 – Maquete de um quarto fictício, estimulando os diferentes tipos de visão (oblíqua e vertical), 

acompanhadas de um croqui desta mesma maquete, iniciando a passagem da imagem tridimensional para 

a bidimensional e a estruturação de legenda. 

 

 

Neste momento pedimos, então, que os alunos desenhassem, em uma folha 

tamanho A3, seus respectivos quartos usando a visão vertical e determinando uma 

legenda. Com isso estávamos passando pelas seguintes ideias: relação entre a visão 

oblíqua e visão vertical; passagem da imagem tridimensional para a bidimensional e 

iniciando a estruturação da legenda e as representações. A seguir, temos os resultados 

desses croquis (abreviamos os nomes dos estudantes para preservar as suas identidades).  

 

 

 

Figura 5 – Aluna desenhando o croqui de representação de seu quarto. 
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Figura 6 – Croqui de E. 

 

Figura 7 – Croqui de M. 

 

 

Figura 8 – Croqui de G. 

 

M. não quis desenhar somente o quarto. Ao 

contrário, delimitou também boa parte de 

sua casa. Segundo ela, seu quarto é o que 

contém as duas camas e, apesar de ela não 

ter deixado claro na legenda, a cama na cor 

amarela é a sua, enquanto a rosa é de sua 

irmã mais nova.Observamos que sua casa 

não está completa e não há a delimitação de 

todo o ambiente, talvez, por falta de espaço 

no papel o que mostra uma pequena falta de 

proporção e planejamento. 

 

No croqui de G. nota-se que a representação 

da cadeira não está na visão vertical, ela 

está rebatida em relação ao desenho e de 

ponta-cabeça. Ela também está 

desproporcional em relação aos demais 

elementos. A dificuldade talvez estivesse em 

determinar como seria uma visão vertical da 

cadeira. O videogame ganhou posição de 

destaque em amarelo. 

Notamos que a representação do quarto 

representado de E.. está guardando bem as 

proporções vistas na realidade, mas está muito 

generalista apresentando só os móveis 

maiores. Elementos pendurados nas paredes 

como TV, prateleiras e espelho não foram 

desenhados. Os objetos descritos como 

‘armário’ estão em branco, ou seja, não 

possuem diferença de cor para o que seria o 

chão do quarto. 
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Figura 9 – Croqui de Z. 

 

Figura 10 – Croqui de J. 

 

 

Figura 11 – Croqui de Y. 

 

Z. determinou cores iguais para 

elementos diferentes e deixou de 

representar alguns elementos na 

legenda, além disso não 

conseguimos identificar portas 

ou janelas no espaço. Um fato 

interessante está na 

representação do ventilador de 

teto: uma vez que a proposta era 

o desenho do quarto como era 

visto de cima, o ventilador que 

está pendurado em cima (teto) 

ganhou destaque. Este aparece, 

contudo, um pouco rebatido em 

relação aos demais elementos. 

J. foi a aluna mais velha presente e 

preferiu não preencher com cores seu 

desenho, apenas os contornos são 

coloridos. Podemos notar detalhes como 

as duas portas representadas na mesma 

cor e outra diferente para a janela (que 

aparece aberta) o que pode mostrar um 

planejamento inicial. A água jorrando do 

chuveiro e da pia aparecem numa 

projeção também vertical de forma 

equivocada (como se o chuveiro jogasse 

água para frente). 

Y. também preferiu deixar somente os 

contornos coloridos. Ela foi, no entanto, a 

participante mais nova (e mais comunicativa 

também) na oficina. Nota-se que itens com a 

mesma função aparecem com a mesma cor 

(o que ela chama de mesa) porém não 

sabemos se os elementos guardam uma 

proporção; falamos isso ao compararmos o 

tamanho do armário com a cama ou a mesa. 

Novamente, a presença do ventilador de teto 

chama atenção. 
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Figura 12 – Croqui de A. 
 

 

Analisando esses desenhos podemos observar que os contornos de delimitação 

do espaço dos quartos aparecem bem definidos e que soluções foram encontradas para a 

representação de janelas, portas, puxadores de armários, vídeo games etc. na maioria 

dos casos. No geral as proporções entre os elementos que compõe os quartos também 

estão boas. Apenas em alguns momentos, certos elementos aparecem rebatidos em 

relação ao plano (como na estante de M. e na cadeira de G.). No livro “Do Desenho ao 

Mapa”, Rosângela Doin de Almeida (2010) estabeleceu critérios para a análise de 

desenhos de crianças quanto ao conhecimento sobre a representação do espaço. Foram 

eles: a localização dos objetos no desenho, a perspectiva ou ponto de vista, a proporção 

entre os elementos e a simbolização. Com base nessa avaliação ela agrupou as 

ilustrações em três categorias: representações tipicamente topológicas, representações 

com início de relações projetivas e euclidianas e representações projetivas e euclidianas, 

de acordo com os termos estabelecidos por Piaget.21 No nosso caso, houve uma 

conservação do ponto de vista sobre os objetos na grande maioria dos desenhos (ou seja, 

                                                           
21 Jean Piaget e seus colaboradores pesquisaram e elaboraram teorias sobre o desenvolvimento cognitivo 

infantil. Seus estudos analisaram, entre outras coisas, como se dá a percepção do espaço pela criança, 

concluindo que a evolução mental é: construída; se dá com uma interação entre a percepção e a 

representação espaciais; ocorre mediante “sucessivas adaptações entre o indivíduo e o meio e que evolui 

por etapas seqüenciais” (OLIVEIRA, 2005, p. 106). Para Piaget, a constituição do espaço pela criança se 

realiza progressivamente desde o nascimento e paralelamente as demais construções mentais. Ele define 

três diferentes noções de espaço: o espaço topológico, cujas relações são qualitativas como separação, 

proximidade, ordem e sucessão, sendo a primeira a se apurar em operações mentais; o espaço projetivo, 

com estruturação de formas e grandezas, especialmente a capacidade de deslocamento de ponto de vista; 

e o espaço euclidiano cujas noções de distâncias e equivalência estão de acordo com sua igualdade 

matemática. Primeiramente se desenvolvem as representações topológicas e posteriormente as projetivas 

e euclidianas. Os estágios do desenvolvimento vão desde o nascimento até por volta de 11-12 anos de 

idade. (OLIVEIRA, 2005, p. 113-115) 

 

No croqui de A., um exímio desenhista, 

notamos a preocupação com os 

detalhes. Segundo ele este boneco no 

sofá representa-o, uma vez que este 

gosta muito de deitar no sofá bem a 

vontade. As proporções parecem estar 

bem definidas e a janela aberta vista de 

cima está bem representada. Não havia 

necessidade de representar a cama de 

baixo. E mais uma vez vemos a 

centralidade do videogame no quarto 

do adolescente. 



43 
 

predomínio da visão vertical) e os elementos guardavam proporção entre si. Talvez 

pudessem ter havido melhores soluções quanto às simbologias, mas no geral, os 

desenhos demonstram que os alunos têm a capacidade de abstração necessária para 

articular a visão vertical e representá-la de forma eficiente além de acessarem 

mentalmente espaços mesmo distantes. Logo, podemos enquadrá-los no grupo de 

representações projetivas e euclidianas. Até por que esses jovens estudantes estão no 

limbo entre os desenhos de criança e desenhos de adultos. Salientamos ainda, que 

elementos considerados importantes ganharam destaque nos desenhos, como videogame 

e ventilador. 

Posteriormente usamos outra maquete, agora retratando um pequeno bairro com 

o objetivo de reforçar novamente as relações visão oblíqua/vertical, imagem 

tridimensional/bidimensional e estruturação de legenda adicionando as representações 

cartográficas. Mas agora a partir de outros tipos de itens. A partir daí analisamos a 

maquete para localizarmos os elementos existentes e, a partir dos contornos, 

determinarmos as representações e as cores para cada um no croqui daquela maquete. 

Assim, os alunos colaram as simbologias correspondentes a cada contorno segundo sua 

função e localização, selecionaram as cores para representação dos elementos 

necessários, puseram legenda e título. Enfim, transformaram a maquete em “mapa”. 
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Figura 13 – Representação da maquete no mapa através de símbolos e cores. 

 

 

Aproveitamos essa maquete para introduzir ainda a noção de escala. Com uma 

fotografia impressa da visão vertical dela juntamente com os contornos no mesmo 

tamanho, ressaltamos que num mapa existe uma relação de proporção entre os 

elementos representados e os reais, assim como numa foto. Após isso, falamos 

rapidamente a respeito de orientação enfatizando a observação do sol. Vários fizeram 

comentários sobre o percurso da iluminação solar em suas casas ou no caminho para o 

colégio pela manhã. Mostramos os meios de localização como bússola e GPS. Essa 

parte foi bem comentada pelos alunos que se lembraram também da importância dos 

movimentos solares na formação do dia e da noite intercalados entre o Ocidente e 

Oriente.  
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Figura 14 – Imagem adaptada de “Meu Primeiro Atlas” (IBGE, 2012, p.36-37). 

 

 

Para o ponto crucial de nossas atividades recorremos ao espaço conhecido e 

observamos a escola e seu entorno, através de imagens de satélite impressas e virtuais, 

com mapas focados no INES e suas proximidades. Discutimos sobre as diferenças entre 

um mapa e uma imagem de satélite e destacamos que o processo de criação de um mapa 

leva em conta tudo o que havíamos visto até ali. Pedimos então que os alunos, divididos 

em dois grupos, fizessem um croqui cada: sendo um sobre a escola e outro sobre o seu 

entorno, determinando título, simbologia e legenda. Para esse mapeamento, cada grupo 

tinha uma imagem de satélite impressa do espaço do INES e adjacências juntamente 

com uma folha de papel vegetal além de canetinha, lápis de cor etc.  

Cada grupo deveria delimitar o espaço a ser trabalhado e escolher uma 

simbologia própria. Os alunos também tiveram que lidar com as informações a serem 

selecionadas e agrupadas no mapa, ou seja, o que escolher para representar. Neste ponto 

houve a maior dificuldade: diante das informações o que selecionar e como agrupar? 

Estávamos observando e incentivando de perto a elaboração dos mapas, porém, 

deixamos os alunos livres quanto à determinação das categorias e a delimitação do 

perímetro para não influenciar em suas escolhas, mas prontos para tirar possíveis 

dúvidas. Reiteramos que não deveria haver espaços vazios dentro da delimitação feita e 

insistimos para que colocassem o máximo de informações possíveis.  
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Figura 15 – Os alunos confeccionando seus respectivos mapas 

 

 

Ao observarmos o resultado final (Figuras 15 e 16), nota-se que os estudantes se 

esforçaram para apresentar um mapa, contudo, poderiam ter sido menos generalistas e 

incluído mais informações. Próximo ao INES, por exemplo, existem bancos, comércios, 

prédios residenciais, entroncamentos importantes para o trânsito (a Rua das Laranjeiras, 

o túnel Santa Barbara e os viadutos próximos). No entanto os alunos destacaram mais 

evidentemente o supermercado “Princesa” e uma lanchonete, que eles denominam 

“bar”, talvez por estes serem pontos de encontro entre eles logo que chegam pela 

manhã. Os dois pontos de ônibus, de ida e regresso para a maioria, também ganharam 

destaque. Na legenda eles determinaram “loja”, contudo não definiram no mapa a 

localização. Pensando no por que de não haver a inclusão de moradias chegamos à 

hipótese de que, ao andarmos pela Rua das Laranjeiras, perceberemos que muitos dos 

prédios de moradia abrigam na parte térrea variados estabelecimentos, logo, uma 

mesma edificação abriga duas funções: moradia e comércio. Mas na visão do dia a dia, 

a oblíqua, predomina a função comercial desses locais. Algo que pode gerar confusão 

no momento em que se observa verticalmente este espaço e busca-se uma 

categorização. Os alunos se depararam com um problema o qual não souberam dar uma 

solução definitiva por hora. Quanto ao outro mapa, observamos que, da mesma forma, 

as alunas puseram no croqui as partes que mais frequentam e conhecem no enorme 

terreno do colégio, deixando sem classificação certos espaços como os departamentos 

de ensino superior e de fonoaudiologia. No geral, os alunos destacaram e delimitaram os 

espaços que possuem maior significado para eles. 
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Figura 16 – Croqui sobre os espaços do INES 

 

 

 

Figura 17 – Croqui sobre o entorno do INES. 
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Em ambos os resultados notamos que a legenda foi estabelecida e o espaço 

delimitado de maneira satisfatória, e, percebemos que houve um empenho por parte dos 

educandos para fazer estes croquis, por mais que existam inconsistências.  Portanto, as 

atividades que foram propostas levaram aos alunos a noção básica de como é o processo 

de confecção de um mapa, evidenciando o croqui como estágio dos mapas e permitindo 

aos alunos se depararem com as mesmas questões com as quais um cartógrafo se depara 

ao elaborar um mapa. Esperamos que a partir disso as funções de um mapa e sua 

utilização se tornem mais claras para os jovens participantes da breve oficina descrita 

aqui. E agora, com a parte introdutória da alfabetização cartográfica já posta, esperamos 

que haja a oportunidade de refazermos esses mapas com mais tranquilidade e 

preferencialmente no ambiente escolar onde poderíamos observar melhor os espaços, 

tanto de dentro como de fora do colégio, e onde poderíamos pôr em prática outras 

atividades especialmente na parte de orientação, como caça ao tesouro por exemplo. 

Acrescentamos ainda que os alunos articularam uma leitura e representação 

próprias do espaço. Eles utilizaram seus próprios conhecimentos sobre o espaço 

vivenciado dia a dia para produzirem suas reflexões sobre o mesmo e, a partir daí, 

construir croquis, por meio de seus saberes empíricos sobre o local, suas percepções e 

observando as ferramentas teóricas disponibilizadas. Assim, os estudantes usaram as 

noções que já possuíam em mente sobre o espaço, aperfeiçoando-as com uma 

sistematização. 

Para finalizar a tarde de atividades, demos aos alunos um mapa do estado do Rio 

de Janeiro juntamente com pequenas bolinhas coloridas para que cada um escolhesse 

uma cor e colasse em sua cidade de origem para compararmos suas localizações e o 

deslocamento até a escola. Então, neste mapa podemos observar a localização dos 

municípios de origem de cada integrante da atividade. Nota-se que dos oito 

participantes, apenas duas residem na cidade do Rio, enquanto os outros seis moram em 

cidades da Baixada Fluminense, a saber: Nova Iguaçu, Belford Roxo e Magé. Dentre 

esses seis, cinco estudam no INES e fazem diariamente o percurso entre suas 

respectivas casas e a escola, na zona sul do Rio de Janeiro. Isso nos faz perceber que o 

dia a dia desses jovens estudantes e suas famílias é cansativo. A inexistência de escolas 

especiais e de tratamentos ou atividades específicas (como fonoaudiologia, manutenção 

de aparelho, reforço de português, cursos com intérpretes etc.) nas proximidades dos 

lares fazem com que ocorra um movimento pendular das famílias que buscam melhor 

qualidade de vida e oportunidades para seus filhos. E dessa forma, essas pessoas 
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migram cotidianamente entre cidades e até entre estados, num esforço para que, com 

escolarização, no futuro esses jovens se tornem o que quiserem ser.22 

 

 

 

Figura 18 – Mapa do estado do Rio de Janeiro (IBGE, 2012, p. 164), com a identificação do INES e dos 

municípios de origem de cada aluno com bolinhas coloridas. 

 

 

Portanto, através dessa atividade em formato de oficina, demonstramos que o 

mapa é uma representação da realidade. Nossas práticas partiram do concreto, do espaço 

conhecido e vivenciado pelos alunos (o quarto, a escola). Evidenciamos o processo de 

confecção de mapas propondo atividades participativas de mapeamento. O investimento 

em recursos visuais e na utilização da Libras, sem desprezar aspectos do português 

escrito, demonstraram que é possível utilizarmos os aspectos metodológicos da 

Cartografia Escolar já postos também em uma perspectiva bilíngue. Reforçando que os 

surdos não são incapazes ou inferiores aos ouvintes, todos possuem o mesmo 

desenvolvimento cognitivo, dependendo somente de tipos diferentes de estímulos. 

Assim, a observação das especificidades do aluno deve levar a um cuidado na 

elaboração de materiais e metodologias no ensino de Geografia que tornem seus 

conteúdos significativos para o alunado.  

 

 

 

 

                                                           
22 Essa triste realidade se repete para diversas famílias as quais possuem pessoas com alguma necessidade 

especial como cegueira, síndrome de Down, paralisias, entre outras. 



50 
 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como já afirmamos, este trabalho não representa nenhuma grande inovação 

metodológica para a Cartografia Escolar. Porém, esse é o início de um caminho, de uma 

discussão que une fundamentos da educação de pessoas surdas e o ensino de Geografia. 

A possibilidade de observar e analisar o mundo através da perspectiva geográfica não 

pode ser negada ao surdo, até por que esta é uma ciência que se utiliza bastante da 

visualidade. E como já foi dito, a surdez não representa uma incapacidade cognitiva ou 

dificuldade de aprendizagem. Reafirmamos, então, a importância de buscarmos meios 

com os quais alunos surdos e ouvintes compreendam os conteúdos de forma equiparada, 

para que as diferenças sejam respeitadas no sentido de oferecer estímulos de acordo 

com a necessidade do aluno.  

A revisão bibliográfica feita nos mostra que o caminho está aberto para ainda 

mais pesquisas na área da educação geográfica para pessoas surdas. Este é um campo 

muito fértil vide alguns trabalhos como o de Araújo e Freitas (2011) que aborda as 

questões ambientais urbanas em conjunto com a Cartografia, aliados a prática do 

trabalho de campo e da fotografia; Carneiro (2017) também se utiliza do trabalho de 

campo para explicar a globalização para alunos surdos; Arruda (2015) cuja pesquisa 

visa a construção de um grupo de trabalho e um livro didático digital em Libras ou 

Fonseca e Torres (2013) que pesquisaram sobre metodologias de ensino com atividades 

dinâmicas para alunos ouvintes e surdos. E ainda existem muitas temáticas surdas que 

podem ser estudadas pela Geografia.  

Na oficina realizada pudemos perceber que materiais simples, atividades 

dinâmicas e atitude de respeito à Língua de Sinais podem fazer a diferença na 

aprendizagem. Alguns pontos que podemos destacar são os diferentes sinais para a 

mesma palavra e as diferentes interpretações que se pode dar ao mesmo conceito. Ou 

seja, é fundamental que o professor esteja atento as metodologias visuais e ao sinalário 

específico para que o aluno surdo consiga compreender da mesma maneira que o 

ouvinte os conteúdos de todas as disciplinas. Especialmente nas escolas inclusivas, o 

docente deve estar sempre em contato com os intérpretes buscando as maneiras mais 

eficientes de ensinar conceitos tão específicos.  

Notamos, ainda, que a utilização da Libras não representa a única questão a ser 

observada. Deve-se levar em consideração também aspectos como: o uso dos recursos 
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visuais, a utilização de textos não muito longos e difíceis, o compromisso de todas as 

disciplinas no ensino do português escrito e a questão do tempo (pois o estudante surdo 

deve estar de frente para o professor ou intérprete e totalmente atento sem a 

possibilidade de escrever, desenhar ou se distrair enquanto assiste a uma aula).  

Assim sendo, atividades descritas aqui demonstram que práticas simples podem 

tornar o ensino mais eficaz. E diante das diversidades presentes em sala de aula, 

acreditamos que projetos como este se tornam relevantes visto a necessidade de 

pensarmos materiais e estratégias específicas para o ensino/aprendizagem de Geografia 

para surdos.  

É claro que ainda há muito que se aperfeiçoar nas práticas descritas aqui. Mas 

esperamos ter contribuído um pouco (e continuar contribuindo) para o debate da 

educação especial bilíngue no ensino de Geografia. 
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ANEXO 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELOS PAIS 

 
 
 

                                
 
Prezados pais e responsáveis, 

 

A turma de seu filho (a) participará de atividades relacionadas à elaboração de 

um trabalho de conclusão de curso sob responsabilidade de Giulia Gonçalves Arigoni 

Nicacio, aluna de graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF) a 

ser realizado fora do espaço do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). O 

projeto foi denominado como: Algumas estratégias sobre alfabetização cartográfica 

para alunos surdos. 

O objetivo do estudo que será realizado é desenvolver material didático sobre a 

leitura de mapas para alunos surdos, sob orientação da professora Marli Cigagna (da 

UFF) e com o apoio do ex-professor de Geografia da turma de seu filho(a), Guilherme 

Arruda.  

A participação de seu filho(a) consiste em estar presente na oficina que será 

realizada. A atividade consiste, basicamente, na apresentação dos elementos 

fundamentais para compreensão de um mapa e sua função; observação e análise de 

mapas e imagens de satélite diversos, inclusive do entorno do INES; indicação da 

cidade de origem dos alunos em um mapa estadual, e, concluiremos com a confecção de 

um mapa em conjunto com legenda em LIBRAS, ou seja, com os alunos fazendo os 

sinais correspondentes aos elementos do mapa (será uma sobreposição em imagem de 

satélite das proximidades do INES e os alunos deverão fazer em LIBRAS os sinais 

correspondentes ao que tem em volta do colégio, como por exemplo, sinais de 

‘mercado’ e ‘prédio’). 

Portanto, gostaríamos de lhe pedir permissão para fotografar estas oficinas com 

o objetivo de registrar esses momentos e de fazermos este mapa. Esclarecemos, porém, 

que não divulgaremos nomes, nem informações pessoais de seus filhos. O trabalho final 

consistirá em um texto que será apresentado a um conjunto de professores da UFF, 

porém preservaremos a identidade de todos os alunos. 

A participação de seu filho(a) neste estudo seria muito importante para 

desenvolvermos juntos materiais específicos e estratégias para o ensino de Geografia 

para surdos. Porém a colaboração do aluno não é obrigatória, ou seja, seu filho só 

participará das oficinas caso ele queira e seu responsável permita. A participação é 

totalmente voluntária. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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E para esclarecimento de qualquer dúvida, a pesquisadora se põe a disposição 

pelo e-mail: giuliaarigoni@id.uff.br  ou pelo telefone (21) 97605-7264. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
___________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

____________________________ 

Local e data 

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura do(a) professor(a) supervisor(a)/orientador(a) 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

RG nº ______________________________________________, responsável legal por 

____________________________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

     Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 

Assinatura do responsável 

 

 

 
 


