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O MAPA CONCEITUAL NO ENSINO DA GEOGRAFIA PARA 
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RESUMO: O presente artigo apresenta reflexões e resultados a partir do desenvolvimento de 

um projeto voltado aos alunos surdos, a pesquisa é fruto dos estudos no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE.  Os pontos de partida foram os desafios metodológicos e 
a prática docente no ensino de conteúdos específicos da Geografia para alunos surdos. Desse 
modo, a metodologia utilizada se fez com base nas reflexões sobre a prática, visando estar 
construindo um conhecimento que possa ser estendido para outras realidades que envolvem o 
ensino para surdos. Para tanto, os procedimentos metodológicos e as estratégias de ensino 
teve como apoio a construção do mapa conceitual, o que oportunizou um aprendizado 
significativo no estudo da paisagem geográfica, através da tecnologia assistiva, partindo do 
conhecimento prévio do aluno para aprender novos conceitos e relacioná-los com conceitos já 
formados por ele. A intervenção pedagógica foi permeada pela Libras – Língua Brasileira de 
Sinais, considerada a primeira língua dos surdos brasileiros, sendo o português escrito a 
segunda língua. Através de oficinas desenvolvidas no decorrer da pesquisa, os alunos tiveram 
contato com o estudo da paisagem geográfica e puderam ampliar seus conhecimentos. 
Concluiu-se que o uso de mapas conceituais durante as oficinas, não só possibilitou a 
participação plena dos alunos, como favoreceu a aquisição de conceitos específicos da 
Geografia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por finalidade proporcionar aos professores que atuam 

na educação de surdos, reflexões e análises sobre meios metodológicos e 

estratégias para o ensino e estudo da paisagem geográfica, bem como o 

ensino e aprendizagem de conceitos específicos da Geografia, ampliando o 

conhecimento destes estudantes, e favorecendo suas relações sociais, através 

de novos métodos de interações.  

O projeto foi implementado na Escola Bilíngue da Acas Ensino Infantil e 

Fundamental, tendo como público alvo alunos surdos do 6º ano do ensino 

fundamental.  
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Os aspectos metodológicos que nortearam o desenvolvimento deste 

trabalho se pauta em três grandes momentos:  

I- Sistematização do projeto de intervenção pedagógica, através de 

pesquisa bibliográfica a fim de subsidiar a fundamentação teórica e materiais 

de apoio para o desenvolvimento de atividades práticas. Nesta etapa buscou-

se características dos alunos surdos e a contribuição do corpo pedagógico no 

desenvolvimento dessas crianças; 

II- Planejamento do plano de ação delimitando estratégias para o ensino do 

conteúdo que se refere à paisagem geográfica;  

III- Intervenção e implementação pedagógica desenvolvida em oito oficinas, 

em que se buscou elaboração de materiais e procedimentos a partir do uso de 

mapas conceituais, cuja finalidade foi proporcionar o acesso ao conhecimento 

sistematizado dos conteúdos de Geografia, também através do uso da 

tecnologia, promovendo ao educando melhor aprendizado do espaço 

geográfico em que se vive.  

Esta última etapa, também buscou atender aos objetivos específicos, 

visando auxiliar o educando a observar e identificar o que é uma paisagem, 

fazer uso das ferramentas da Tecnologia de Informação e Comunicação – 

TICS, no espaço escolar como apoio a prática pedagógica na compreensão do 

mapa conceitual, promovendo: a ampliação de conceitos e vocabulários da 

Libras sobre paisagem na geografia; a relação dos conceitos do conteúdo 

paisagem com demais áreas do conhecimento; o reconhecimento de conceitos 

sobre o estudo da paisagem na geografia e a elaboração de um banco de 

dados a partir da conceitualização e tradução para Libras dos vocabulário 

relativos aos conteúdos organizados no mapa conceitual.  

Outro momento de grande valia, foi o Grupo de Trabalho em Rede – 

GTR, que promoveu profundas reflexões e trocas de experiências acerca da 

aplicabilidade dos conteúdos e das estratégias metodológicas utilizadas no 

decorrer das oficinas. 

Dessa forma, esta pesquisa torna-se relevante por favorecer uma 

política de inclusão no que tange às condições de aprendizagem de alunos 

surdos, proporcionando conhecimento cientifico adequado ao currículo escolar 

da educação básica. 



Para tanto, para que possamos atingir os objetivos aqui traçados, o 

artigo assim se estrutura. Na seção 1, apresentaremos uma breve 

contextualização histórica na educação de surdos, com alguns aspectos 

voltados a esta educação para surdos no Brasil. Na seção 2, discorremos 

sobre o mapa conceitual no ensino da geografia, bem como o ensino na 

educação de surdos, seguido de algumas considerações sobre o uso das TICs 

neste processo educacional. Em 3 apresentaremos a proposta metodológica a 

partir da implementação pedagógica e as reflexões, seguidas pelas 

considerações finais.   

 

1  EDUCAÇAO PARA SURDOS 
 

 
1.1 Contextualização histórica da educação para surdos 
 

 

De acordo com a bibliografia especializada, no ano de 1775, em Paris, é 

fundada a primeira escola pública para surdos, por L’ Eppe, concebendo a 

linguagem de sinais como a língua natural dos surdos. Nesta escola, dá-se o 

início as primeiras metodologias para o ensino de surdos. Considerado o “Pai 

dos Surdos”, L’ Eppe, publicou o primeiro dicionário de sinais em 1789, que 

posteriormente foi utilizado em 21 escolas criadas na França e Europa em 

geral para atender os surdos.  Conforme Sacks (1989), em 1791, sua escola foi 

transformada no Instituto Nacional de Surdos de Paris, dirigida por Sicard que 

era surdo e se tornou professor a partir dos ensinamentos de L´Èppé.  

Ainda no século XVIII, por volta de 1754, o filósofo Samuel Heinicke 

esboçava as primeiras noções da filosofia oralista, metodologia defendida por 

ele com base no pensamento de Aristóteles (384-322 a.C.) de “quem não fala 

não pensa”.  

Em 1850, na Alemanha, foi inaugurada a primeira escola pública 

baseada no método oral. Considerado o “Pai do Oralismo”, Heinicke acreditava 

que a fala era o único meio de humanizar os surdos. Essa filosofia oralista, 

passou não apenas a atender as necessidades dos familiares dos surdos, mas 

também ter o seu apoio. Para os pais, esta seria uma forma que facilitaria a 

comunicação dos filhos surdos também com a sociedade. Em 1778, Heinicke 



funda em Leipzig a primeira escola pública oralista para surdos, seu método de 

ensino era oral, apesar de utilizar o alfabeto manual e alguns sinais.  

No século XIX, os Estados Unidos se destacam na educação de surdos 

utilizando a ASL (Língua de Sinais Americana), trazida por Lauret Clerc, um 

professor surdo francês, seguidor de L`Epée, juntamente com Thomas 

Gallaudet fundaram a primeira escola americana para surdos, que em 1864 se 

transformou na única Universidade para surdos no mundo.  

Durante quase um século, por conta da repercussão das metodologias 

oralistas no ensino dos surdos, a partir de um Congresso realizado em Milão no 

ano de 1880, durante pelo menos um século, o oralismo passou a ser a 

filosofia norteadora da educação para surdos. Até, aproximadamente, a década 

de 1980, em todo o mundo, a Educação dos Surdos foi seguindo e se 

conformando com a orientação oralista, decidida no Congresso de Milão.  

  Em relação aos aspectos metodológicos, vale ressaltar que sempre 

estiveram voltados à oralidade, aos exaustivos treinamentos de fala e audição 

e com olhar voltado para a surdez como uma “doença” que precisava ser 

curada.  

As metodologias e estratégias para o ensino do surdo, durante muito 

tempo foi pensada para atender a necessidade dos ouvintes, com uma 

pedagogia normatizadora. Atualmente, as concepções desenvolvidas sobre a 

Educação de surdos fundamentam-se por três aspectos: (i) o oralismo, que 

visa, portanto à capacidade do surdo utilizar a língua oral como uma única 

possibilidade linguística através do uso da voz e da leitura labial; (ii) a 

comunicação total que considerava o surdo de forma natural, aceitando o uso 

de qualquer recurso para a comunicação, mas também visava o 

desenvolvimento da linguagem oral; (iii) o bilinguismo, filosofia educacional 

atual, que é uma abordagem que busca ampliar a condição de informações de 

conhecimento num todo, através da Libras ( Língua Brasileira de Sinais) como 

sua primeira língua (L1) e a língua portuguesa como sua segunda língua (L2), 

visando proporcionar ao aluno surdo a se expressar com liberdade, exercitando 

sua capacidade perceptiva, cognitiva e suas habilidades para atuar e interagir 

na sociedade, assim como os estudos baseados em Vygostsky (1997).  

 

 



1.2 A educação de surdos no Brasil  

 

No Brasil, de acordo com Rocha (2007), a língua de sinais teve sua 

origem na língua gestual da França. O atendimento escolar ao surdo iniciou-se 

no século XIX, com a criação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos 

(INES), no Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1857. De acordo com o 

MEC/SECAD (2014), na época do Império iniciou o atendimento às pessoas 

com deficiência, além do INES, também foi fundado, em 1854, o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant – IBC. Apesar 

das ações, voltadas ao atendimento das pessoas com deficiência, ter iniciado 

no Brasil no século XIX, vale ressaltar que, as políticas e Leis, mesmo que 

isoladas, passaram a ter atenção a partir de 1960, tendo seu fortalecimento em 

2015, com a recente Lei da Inclusão N°. 13.146/15. 

Entre 1970 a 1992, houve o fortalecimento da comunidade surda que 

passou a reivindicar os seus direitos linguísticos, sociais e educacionais, 

resultando na adoção da Comunicação Total.  Em 2002, foi promulgada a Lei 

brasileira N°. 10.436/02 que reconhece a Libras como meio de comunicação, 

objetiva e de utilização das comunidades surdas do Brasil. Destaca-se também 

como mais um avanço significativo para os surdos, o decreto N°. 5626, de 22 

de Dezembro de 2005, que regulamenta a Lei N°. 10436/02 tornando 

obrigatório o ensino da Libras na formação de professores para o ensino do 

magistério nível médio (curso normal) e superior (Pedagogia, Educação 

Especial, Fonoaudiologia e Letras). 

O acesso a Educação, o preparo para o trabalho e ao exercício da 

cidadania é um dos direitos citado no artigo N°. 205 da Constituição Federal do 

Brasil de 1988, cujo objetivo é “promover o bem a todos, sem distinção de raça, 

cor, idade e sexo e qual outras formas de discriminação”, bem como “o 

atendimento educacional especializado à pessoas com deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”, (artigo 208, inciso II). Portanto, 

são muitas as políticas que favorecem a inclusão e aprendizagem deste 

público. 

O Poder Público torna-se responsável em eliminar as barreiras de 

comunicação, de acessibilidade e de inclusão (Lei N°. 10.098/02, Resolução 

N°. 02/2002). Desse modo, faz-se necessário conhecer as metodologias e 



recursos que possibilitem o ensino e aprendizagem dos alunos com 

necessidades especiais. Em relação ao aluno surdo, as diferenças linguísticas 

e as barreiras comunicacionais, têm sido o grande desafio no que se refere às 

questões pedagógicas.  

A substituição, por muito tempo, de estratégias pedagógicas por 

estratégias clínico-terapêuticas para fazer com que os surdos oralmente, 

trouxeram a este grupo muitos prejuízos comunicacionais, acadêmicos, moral e 

social. Alguns autores (SANCHEZ, 1990; SKLIAR, 1997; dentre outros) 

denominam esse processo de medicalização da surdez. Para Silva (2001, p. 

20) “a escola ao considerar o surdo como ouvinte numa lógica de igualdade, 

lida com a pluralidade dessas pessoas de forma contraditória, ou seja, nega-lhe 

sua singularidade de indivíduo surdo.” Para esta mesma pesquisadora, a 

questão curricular seria o grande impasse da educação de surdo, “pois as 

escolas encontram-se atreladas a uma ideologia oralista, conveniente aos 

padrões dos órgãos do poder”. 

Até aqui, registramos que ao longo da história, os surdos passaram por 

um penoso trabalho, cujos indicadores, ainda hoje, demonstram a ausência de 

uma forma de comunicação efetiva, muito embora a ênfase tenha sido a 

oralidade, uma parcela mínima de surdos atingiu este objetivo; a dependência 

da fala como condição para integrá-lo no ensino regular, fez com que muitos 

envelhecessem sem ter avançado academicamente e a concepção de surdez 

relacionada à deficiência gerou um círculo de baixas expectativas 

educacionais, sociais e profissionais. Conforme Silva (2001, p. 21), “a falta de 

clareza de não ter uma política bilíngue no trabalho pedagógico acaba por 

negligenciar o papel central da lingua(gem) em relação ao conhecimento e à 

subjetividade da criança”. Portanto, é urgente a necessidade de estabelecer 

métodos nesta nova filosofia, configurada como bilinguismo.  

 

2. O MAPA CONCEITUAL NO ENSINO DE GEOGRAFIA  

 

De acordo com Mourão (2011), os alunos surdos têm como principal 

recurso para o aprendizado a visão, já que se comunicam pelas mãos. O autor 

destaca a importância e abrangência da visão, responsável pela comunicação 

e formação de cultura desses cidadãos e também a importância da Língua 



Brasileira de Sinais, que é a via de comunicação utilizada por estes indivíduos 

surdos. 

Em suas pesquisas, Brito afirma, categoricamente, que a Língua 

Brasileira de Sinais é uma língua natural com toda a complexidade existente 

em outros sistemas linguísticos que servem à comunicação como suporte para 

o pensamento que as pessoas dotadas da faculdade de linguagem possuem. 

Neste sentido: 

O canal visuo-espacial pode não ser o preferido pela maioria dos 
seres humanos para o desenvolvimento da linguagem, posto que a 
maioria das línguas naturais é oral-auditiva, porém é uma alternativa 
que revela de imediato a força e a importância da manifestação da 
faculdade de linguagem nas pessoas desprovidas do oral. Assim 
sendo, se a linguística busca o conhecimento dessa faculdade de 
linguagem, não poderá ignorar as Línguas de Sinais em sua 
investigação, pois só assim poder-se-á encontrar os verdadeiros 
universais linguísticos e compará-los com especificidades acidentais 
de cada língua e com restrições devidas à modalidade de língua. 
(BRITO, 1995, p. 11). 

 

Nesse sentido, no processo atual de inclusão, é necessário que nas 

escolas, sejam aceitas e respeitadas as especificidades do aluno surdo, 

respeitando sua língua visual, sua maneira de se expressar, organizar o 

pensamento e compreender o mundo que o cerca.   

A partir das propostas, enfatizadas pelo MEC, sobre adaptação 

curricular, que devem ser pensada a partir da heterogeneidade e 

especificidades dos alunos, para o ensino da Geografia, envolvendo alunos 

surdos, o mapa conceitual pode ser um meio de contribuição para a 

organização do pensamento de uma forma mais sistematizada e, por 

conseguinte mais visual, uma vez que a construção manual ou com o uso do 

computador permite uma apresentação gradual e imagética relacionadas as 

paisagens a serem estudadas.  

Na concepção de David Ausubel (1918- 2008), o ensino necessita fazer 

algum sentido para o aluno e, nesse processo, a informação deverá interagir e 

ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura do aluno. O 

autor entende que a aprendizagem significativa ocorre quando o banco de 

informações no plano mental do aluno se revela. Esse processo é ativo e 

pessoal, o reforço da estrutura cognitiva facilita a aquisição e a retenção dos 

conhecimentos novos.  



Sendo o resultado de uma interação do novo material ou informação 

com a estrutura cognitiva preexistente no indivíduo Ausubel (1948), acredita 

que o desenvolvimento cognitivo ocorre em três etapas compreendendo o 

desenvolvimento de novos significados com uma construção sobre conceitos e 

preposições antes relevantes; depois entendendo a estrutura cognitiva como 

uma organização hierárquica, com conceitos mais específicos e menos 

inclusos, partindo dos conceitos gerais; e por fim quando a aprendizagem 

significativa ocorre, e as ligações entre os conceitos se tornam mais claras, 

mais precisas e integradas com outros conceitos e preposições.  

Na aprendizagem significativo-cognitiva de Ausubel, a construção de 

significados é individual e idiossincrática, para ele, “a construção de 

significados envolve o aluno em sua totalidade e não só em seus 

conhecimentos prévios e na sua capacidade para estabelecer relações 

substantivas entre este e o novo material de aprendizagem”.  

No impacto visual, de acordo com Novak (1988, p. 106), “um bom mapa 

conceitual é conciso e mostra as relações entre as ideias principais de modo 

simples e atraente, aproveitando a notável capacidade humana para 

representação visual”. Para Novak (1988), o mapa conceitual, serve como uma 

ferramenta para organizar e representar conhecimentos. É uma representação 

gráfica semelhante a diagramas que indicam relações ligadas por palavras. O 

mapa conceitual está de acordo com um modelo de educação, pois está 

centrado no aluno e não no professor; e atende o desenvolvimento das 

habilidades por parte do educando.  

A preocupação com as transformações e mudanças sociais atualmente 

há discussões de natureza diversas sobre o ensino da geografia, no papel da 

escola que possam reforçar teorias e práticas na expectativa de formar alunos 

capazes de elaborar conceitos inteligentes e significativos para participar de 

forma crítica e criativa para todos os fins específicos. Portanto a preocupação é 

tentar adequar o ensino de Geografia ao contexto desse mundo, aproximando 

o aluno surdo aprimorando conhecimentos de forma mais atrativa facilitando a 

construção de uma prática para a aprendizagem significativa para a vida. 

Nessa oportunidade, a opção pelo ensino da paisagem, embasada no 

aprendizado significativo de Ausubel, e com a construção do mapa conceitual 



proposto por Novak (1999), espera-se apresentar alternativas para a prática de 

ensino facilitando uma melhor compreensão dos fatos geográficos.  

 

2.1 A Geografia e o uso das TICs na educação de surdos  

 

O ensino de geografia para o aluno surdo, ainda é um campo pouco 

explorado. No entanto, as pesquisas tendem a priorizar a oportunidade de 

apresentar mais alternativas de confronto com outra situação bem como uma 

análise da inter-relação entre seres humanos e o uso dos recursos naturais. 

Valorizando e buscando no educando surdo, a experiência e o conhecimento 

prévio, visual, procurando trabalhar com diferentes percepções, atendendo ás 

diversidades das tendências do mundo de hoje.  

Partindo daquilo que o aluno já sabe, e com o auxílio de didáticas 

desenvolvidas para o aluno surdo, este terá um melhor aprendizado conforme 

esclarece Ausubel (1980). 

Neste sentido, a Geografia, em seu ensino, contribui com a leitura crítica 

da produção de espaço, cujo objetivo, conforme os PCNS (BRASIL, 1998, p. 

26) é “estudar as relações entre o processo histórico na formação das 

sociedades humanas e o funcionamento da natureza por meio da leitura do 

lugar, do território a partir da paisagem”, neste estudo de focar as dinâmicas de 

suas transformações. Em linhas gerais, a Geografia é uma disciplina 

extremamente importante para a formação e prática da cidadania.  

De acordo com Brasil (1998), a paisagem tem: 

 

(...) um caráter específico para a Geografia, distinto daquele utilizado 
pelo senso comum, por outros campos do conhecimento. É definida 
como uma unidade visível do território, que possui identidade, visual, 
caracterizada por fatores de ordem social, cultural e natural, contendo 
espaços e tempos distintos; o passado e o presente. A paisagem é o 
velho no novo e o novo no velho. (BRASIL, 1998, p.28).  

 

Embora a Paisagem seja um conceito importantíssimo para o estudo da 

Geografia, muitas vezes ela é confundida com Natureza. Antes de tudo, vale 

lembrar, de sua importância pela construção e formação de conceitos que 

servirão de instrumentos para a leitura do espaço real que o educando surdo 



está inserido. De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica, 

(2008, p. 46, apud Santos 1985).  

 

Há uma relação entre a sociedade e um conjunto de formas materiais 
e culturais. O espaço pode ser entendido com um produto social em 
permanente transformação, ou seja, sempre a sociedade sofre 
mudanças as formas (objetos geográficos) assumem novas funções 
novos elementos, novas técnicas são incorporadas à paisagem e ao 
espaço demonstrando a dinâmica social. Os objetos construídos 
sobre o espaço são datados e vão incorporando novas tecnologias e 
novas formas de produzir. (DCE da Educação Básica, 2008, p. 46, 
apud SANTOS 1985).  

 

Um instrumento que facilita no ensino da Geografia é o desenho, Santos (2002) 

onde diz que:  

 

Os desenhos não são fixos, envolvendo movimentos de percepção 
que são construídos sucessivamente (pela ação), para resultar uma 
expressão gráfica. A compreensão da natureza dessa ação envolve a 
percepção e a representação gráfica numa tentativa de traduzir este 
ato. Devemos nos esforçar mais para entender essa tradução, pois é 
deste ato que surgira o desenho. (SANTOS 2002, p. 196)  
 

Somente percorrendo o processo de pensar, perceber, e criar imagens é 

que podemos ver e compreender a paisagem é através do desenho que se 

sistematiza a ideias em seu aspecto visual, enfatizado por Santos (2002, p. 

195). Sendo um dos instrumentos para analisar o conhecimento prévio do 

aluno, facilitando ao professor a um ensino, mas eficaz e significativo. Convém 

ressaltar que através da paisagem chegamos ao espaço. Para Santos (1997. p. 

77), “a paisagem é o conjunto de coisas que se dão diretamente aos nossos 

sentidos; a configuração territorial é o conjunto total, integral de todas as coisas 

que formam a natureza em seu aspecto superficial e visível”. Para este 

pesquisador, o espaço é também o resultado de um matrimônio ou um 

encontro, sagrado enquanto dura, entre a configuração territorial, a paisagem e 

a sociedade. Podem as formas, durante muito tempo, permanecer as mesmas, 

mas a sociedade está sempre em movimento, a mesma paisagem, a mesma 

configuração territorial nos oferecem, no transcurso histórico, espaços 

diferentes.  

Podendo ser o ponto de referência a Paisagem representada 

materialmente como, por exemplo, o espaço de sua casa ou o pátio da escola, 



para o entendimento das contradições dos processos socioespaciais do espaço 

geográfico em que vivem.  

Neste contexto, o professor de geografia pode ter nas Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TICs, um aliado em evidência ao aprendizado de 

seu aluno, levando em consideração o avanço tecnológico, a necessidade de 

interação cada vez mais necessária entre os diferentes segmentos da 

educação para um possível aprendizado do aluno surdo. 

Conduzir e selecionar os meios de ensino para alunos surdos requer 

muito da visão que se tem das relações do mundo, e também perceber o aluno 

surdo como um aluno em potencial. A produção de textos significativos, porém 

de forma progressiva e com maior clareza pode ser um caminho a ser seguido 

para a compreensão de determinados conteúdos. Do mesmo modo que as 

TICs, o mapa conceitual, com certeza também é um aliado poderoso na 

compreensão e aquisição de novos conhecimentos, visto que possibilita ao 

aluno a interação com diferentes formas de expressão e linguagem. 

Tomando como ponto de partida as Diretrizes Curriculares, devemos 

fazer a inserção da tecnologia na nossa pratica pedagógica usando 

metodologias que sejam capazes de fornecer um melhor aprendizado para os 

alunos. Vale ressaltar que, o uso das tecnologias pode facilitar, principalmente, 

a interação do aluno surdo, pois a partir dos meios midiáticos, criamos e 

recriamos diversas maneiras para ampliar seu conhecimento com o todo. No 

processo de ensino aprendizado na educação para os surdos. Contudo, as 

tecnologias, serão a ferramenta necessária para ele ver, analisar, refletir e 

transcrever novos vocabulários, buscando imagens, símbolos, figuras e vídeos 

que lhe tragam significados, já que para o surdo aprender precisa utilizar 

principalmente do campo visual.  

Portanto, para o trabalho realizado com os alunos, utilizamos de técnicas 

diferenciadas para ampliação do conhecimento. As TICs utilizadas como 

ferramenta de trabalho, contribuíram para a transformação da realidade dos 

educando, da inserção comunicativa em várias atividades diárias encurtando o 

tempo e promovendo varias maneiras de se comunicar. Utilizamos o uso de 

pesquisa via internet, uso de multimídia, de pendrive, sites educativos, entre 

outros. 



 Neste sentido, a utilização das TICs na formação de surdos muito vem a 

contribuir, visto que fornece a possibilidade de ampliar sua interação social, 

possibilitando amplos conhecimentos. A utilização das TICs na educação dos 

alunos surdos leva-os a refletir, interpretar e compreender o que lê, dando novo 

significado ao material utilizado para a aprendizagem. Assim como, os mapas 

conceituais permitem o "clareamento" de conceitos de forma sistematizada, 

reforçando a compreensão e aprendizagem por parte dos alunos. 

  

3. INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E RESULTADOS OBTIDOS  

 

Durante o ano de 2015, a pesquisa foi desenvolvida a partir de 

propostas de situações visando a apropriação dos conhecimentos já 

incorporados nos saberes dos estudantes surdos, bem como a ampliação de 

conceitos acerca de conteúdos específicos da Geografia, neste caso o 

conteúdo em questão foi a paisagem.   

Esta intervenção pedagógica, assim como propõe o PDE (2014), é “fruto 

das inquietações e da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, 

hábitos, atitudes, habilidades e que estão em constante reelaboração”. Estas 

inquietações são advindas do ensino da disciplina de Geografia em uma turma 

de Ensino Fundamental, especificamente formada por alunos surdos. O 

processo de pesquisa e experiências acumuladas, envolvidos neste trabalho, 

sinalizou que o uso de mapas conceituais associado às TICs poderia ser um 

dos caminhos para subsidiar a apropriação de conceitos e conhecimentos dos 

mais diversos conteúdos da Geografia por estes alunos surdos.  

Deste modo, por meio do mapa conceitual foram desenvolvidas 

atividades que envolveram, também, a apropriação de ferramentas 

computacionais como aporte para a ampliação de conhecimento sobre o 

estudo da paisagem, um dos conteúdos da disciplina de Geografia que 

consideramos complexo para ser desenvolvido considerando seus conceitos 

específicos.    

Para a execução deste trabalho, propomos atividades a serem 

desenvolvidas em oito oficinas que contaram com a aplicação do uso de mapas 

conceituais, subsidiadas pela revisão bibliográfica, já mencionada 



anteriormente, e as TICs como ferramenta pedagógica. No quadro 01 a seguir, 

apresentamos uma breve descrição das atividades desenvolvidas em cada 

oficina trabalhada, relembrando que operacionalização ocorreu com os alunos 

surdos no 6º ano do Ensino Fundamental na escola bilíngue para surdos: 

 

OFICINAS PROPOSTA DE TRABALHO 

 

 

 

 

Oficina 01 

Observação 

da paisagem 

Este primeiro momento, teve como intuito explorar a observação 

da paisagem, in locu, sondando o conhecimento já adquirido 

pelos educandos. Os alunos foram instigados a observar o seu 

redor, aguçando um novo olhar, ao redor da escola. Através de 

uma conversa, em Libras, em sala de aula, foi explicado o 

conceito de paisagem. Posteriormente, foi solicitado que os 

alunos desenhassem a paisagem que visualizaram e por fim 

explicassem, inicialmente em Libras e após através de um texto 

escrito, o que compreenderam da aula ministrada. Ao final das 

explanações e descrições dos alunos, estes foram conduzidos 

ao laboratório de informática, para realizarem uma pesquisa, 

individualmente, sobre os diversos tipos de paisagens, e as 

paisagens encontradas na cidade em que residem. 

 

 

Oficina 02 

Análise da 

paisagem. 

Por meio do multimídia, foram mostradas imagens sobre as 

paisagens que os alunos pesquisaram na oficina anterior. Em 

Libras ocorreu uma conversa identificando a localização das 

paisagens, descrevendo o país, a cidade, o bairro e as formas 

naturais e construídas de cada paisagem. Também foram 

questionadas e apresentadas as posições geográficas que se 

localizam cada uma delas. Após, a professora solicitou aos 

alunos que comunicassem sobre os elementos das paisagens 

pesquisadas por eles, para assim dar início à construção do 

mapa conceitual. 

 

 

Oficina 03 

Mapa 

conceitual – 

o início. 

Retomado o desenho realizado pelos alunos, foi iniciada a 

elaboração do mapa conceitual no quadro negro, estimulando-

os a comunicação sobre o assunto, em Libras, por exemplo, 

conceitos que apareciam em seus desenhos. Buscou-se fixar os 

conceitos que apareceram no mapa através de diálogos e 

escrita em português. Solicitou-se que em grupo, fizessem a 

construção do mapa conceitual como meio para representar os 

elementos da paisagem. 

 

 

Oficina 04 

Elaboração 

Para a elaboração do primeiro mapa conceitual foi considerado 

os conceitos já fixados pelos alunos, ampliando-os e dando 

início aos conteúdos sobre espaço natural e espaço 

humanizado. A fim de fixar os novos conteúdos, foi desenvolvida 

a dinâmica dos dados, que consistiu em apresentar três dados 



do mapa 

conceitual. 

com os diferentes conceitos e imagens sobre os conteúdos 

espaço naturais e geográficos, e ao ser lançados 

simultaneamente, a tarefa dos alunos correspondia a 

identificação dos conceitos ou imagens elencando-as nos 

lugares correspondentes, preenchendo uma tabela escrita no 

quadro negro, que posteriormente serviria para a construção do 

mapa conceitual. 

 

Oficina 05 

Dinâmicas 

de 

Feedback 

Com os conceitos já aprendidos até então, os alunos 

construíram o seu mapa conceitual. Foi realizada a leitura das 

paisagens construídas e depois trabalhada as paisagens através 

da “caixa surpresa”. A caixa surpresa contou com perguntas 

como: Que imagens mostram uma paisagem natural? Quais 

elementos contem o meio urbano? Cada aluno retirou uma 

pergunta da caixa surpresa apresentando a resposta adequada. 

A interação sempre intermediada por comunicação em Libras. 

 

 

Oficina 06 

Ampliação 

de conceitos 

– uso das 

TICs. 

Interação e internalização sobre o conteúdo das atividades 

econômicas da área rural, para ampliar as discussões e o 

conhecimento de mundo, a pesquisa se estendeu até o 

laboratório de informática, a tarefa foi pesquisar sobre as 

práticas na área rural, elencando em conjunto, em uma tabela 

todas as atividades encontradas. Foi trabalhado também, o 

mapa conceitual contendo elementos referentes à área rural e a 

área urbana. Para verificar e internalizar o conteúdo, foi 

realizada a dinâmica “cada coisa no seu lugar” que consistia em 

um saco surpresa com palavras referentes ao meio rural e suas 

atividades econômicas. Os alunos deveriam identificar os tipos 

de produção e coloca-las em uma das três caixas 

correspondentes: agricultura, pecuária, extrativismo. Material 

que serviria para elaboração de um novo mapa conceitual. 

 

Oficina 07 

O mapa 

conceitual – 

relacionando 

conteúdos. 

No mapa conceitual foi realizada a comparação do meio rural 

com o meio urbano, no aspecto econômico, politico e social. 

Outra dinâmica foi a do saco surpresa, tal como em oficinas 

anteriores, voltado a atividades econômicas do meio urbano, 

envolvendo indústria e comércio.  

 

Oficina 08 

Mapa 

conceitual – 

visualização 

do conteúdo 

Nesta última oficina, foi construído individualmente um mapa 

conceitual, abrangendo o meio rural e o meio urbano, acrescido 

de um texto em português, explorando os conceitos adquiridos 

no decorrer das oficinas. Ao final o mapa e os conceitos foram 

discutidos em sala de aula, sanando algumas dúvidas trazidas 

pelos alunos. 

 



trabalhado. 

Quadro 01: Atividades desenvolvidas pela professora PDE no decorrer da intervenção e 
implementação pedagógica. 

  

Vale ressaltar, que de início, os alunos tiveram algumas dificuldades na 

compreensão da metodologia a ser trabalha, mas sequencialmente se 

adaptaram e desenvolveram as atividades da forma prevista e obtendo 

sucesso aos objetivos. A pesquisa realizada pelos alunos através do 

computador instigou sua curiosidade, foram em busca de informações capazes 

de sanar essa curiosidade, participaram de forma ativa, interagindo com 

colegas, trocando informações sobre material encontrado. 

O fato de este trabalho ter sido realizado em uma sala de aula formada 

apenas por alunos surdos, é dos um fatores positivos que não se pode deixar 

de explicitar aqui. Na perspectiva atual da educação bilíngue, a Libras é 

fundamental para que a apropriação de conhecimento e interação entre os 

pares surdos aconteça. Para Fernandes (2011), assim como já mencionado na 

primeira seção deste trabalho. 

Por muito tempo os surdos foram vítimas de uma concepção 
equivocada que vinculava a surdez à falta de inteligência, levando-os 
a serem marginalizados, com base na crença hegemônica de que, 
não poderiam falar, não desenvolveriam linguagem, não poderiam 
pensar e, portanto, não haveria possibilidades de aprendizagem 
formal. (FERNANDES, 2011, p. 20). 

 
 

Contudo, a partir da Libras como meio primordial de comunicação, o 

processo de aprendizagem do estudante surdo “resulta de uma apropriação 

das formas de ação, que é dependente tanto de estratégias e conhecimentos 

quanto de ocorrências no contexto interativo” (GÓES, 1991 p. 17,24). Com 

essa afirmação, entendemos que a prática docente deva ir além de explorar 

diferentes teorias de ensino e aprendizagem voltadas aos estudantes surdos. 

Por isso, além da necessidade do professor buscar conhecimentos teóricos 

práticos, na prática do docente é de suma importância a constante busca dos 

recursos linguísticos da Libras, e também daqueles voltados a expressão 

corporal e espacial, seja em escolas bilíngues, classes especiais bilíngues ou 

em salas de aula que contam com a inserção desses estudantes surdos. 



Neste conjunto de aspectos positivos, foi possível perceber a mudança 

de comportamento e avanço dos alunos em função das atividades. Os alunos 

foram capazes de compreender e colocar no papel o que foi observado através 

de suas observações ao redor da escola, das pesquisas realizadas e 

dinâmicas. Quanto ao mapa conceitual, apesar de certa dificuldade para iniciar 

o trabalho, percebeu-se a interação dos alunos da importância de pesquisa 

para o desenvolvimento intelectual dos mesmos, visto que ao serem instigados 

a ir à busca de respostas, por si próprios, os alunos buscaram trocar 

informações entre si, desenvolvendo-os na desenvoltura da comunicação, na 

ampliação de vocabulários e na percepção das diferentes formas de se mostrar 

o aprendido, sendo por meio das Libras, da escrita, do desenho, da leitura e 

das dinâmicas. 

 As metodologias utilizadas vêm ao encontro do proposto no currículo, 

uma vez que visam desenvolver o aluno em sua integridade respeitando 

formas diferenciadas de compreensão e aprendizado. Confere a premissa de 

que o profissional deve fazer uso de diferentes argumentos e dinâmicas a fim 

de promover o conhecimento a seu educando, devendo sempre levar em 

consideração o fato de estar lidando com seres humanos com diferentes 

formas de compreensão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto desenvolvido permitiu constatar a importância de promover ações 

reflexivas na prática pedagógica utilizada com alunos que apresentam 

limitações físicas, tendo em vista que suas ferramentas de aprendizagem são 

diferenciadas e devem ser exploradas e não apenas manter a transmissão de 

conhecimento sem preocupar-se com a aprendizagem destes. 

Apesar de os alunos possuírem uma limitação auditiva, não quer dizer 

que existe comprometimento cognitivo. Muitas vezes, as dificuldades estão na 

forma de ensinar e não aprendizagem por parte do aluno. Portanto, 

desenvolver estratégias e meios, neste caso as oficinas realizadas no projeto, 

evidenciou-se a importância de novas práticas, fundamental para identificar tais 

dificuldades e supri-las apropriando-se de novas maneiras de ensinar, partindo 



do conhecimento prévio do aluno sem esquecer-se de valorizar suas 

habilidades, principalmente, as linguísticas. 

Adentrar no cotidiano deste aluno, visando minimizar o máximo as suas 

dificuldades relativas a apropriação de conteúdos, destaca a relevância do 

sucesso das oficinas aplicadas. A participação e adesão dos alunos explicitou a 

importância da realização de projetos nesse âmbito, ressaltando que o respeito 

às diferentes formas de comunicação desses alunos apenas favorecem a sua 

apropriação do conteúdo.  

Por fim, pode-se afirmar, mais uma vez que, o comprometimento 

docente com o processo de ensino e aprendizagem do aluno e a valorização 

do seu potencial garantem a qualidade de aprendizagem, e atingem facilmente 

os resultados esperados, indicando a urgência de inovar na educação de 

alunos surdos. 
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