
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO    

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS  

  FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO DE GEOGRAFIA PARA SURDOS  

EM UMA PERSPECTIVA BILÍNGUE 

 

 

 

Guilherme Barros Arruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2015 

 



 2 

GUILHERME BARROS ARRUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO DE GEOGRAFIA PARA SURDOS  

EM UMA PERSPECTIVA BILÍNGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro para obtenção do título de Mestre em 

Educação. 

Orientação: Profª Drª. Celeste Azulay Kelman 

 

Linha de Pesquisa: Inclusão, Ética e Estudos Interculturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2015 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIP - Catalogação na Publicação 

A773m Arruda, Guilherme Barros    Material didático 

de Geografia para surdos em uma perspectiva 

bilíngue / Guilherme Barros Arruda. -- Rio de 

Janeiro, 2015. 
   114 f. 

   Orientadora: Celeste Azulay Kelman.    

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Faculdade de Educação, Programa 

de Pós-Graduação em Educação, 2015.    

   1. Surdez. 2. Bilinguismo. 3. Geografia. 4. 

Material didático. I. Kelman, Celeste Azulay, 

orient. II. Título. 

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os 
dados fornecidos pelo(a) autor(a). 

 

 

 



 4 

 
 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos estudantes surdos que corajosamente  

buscam uma educação digna no sistema educacional brasileiro. 

 

 

 



 6 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a minha orientadora Prof. Dra. Celeste Azulay Kelman, pela a liberdade e confiança 

na elaboração deste trabalho, além da compreensão nos momentos difíceis. 

 

Agradeço ao programa da Programa de Pós-Graduação em Educação, no qual fui participante, 

seus professores e funcionários, assim como aos colegas mestrandos e doutorandos, pelas trocas 

e encontros vividos ao longo do curso. 

 

Agradeço aos colegas do INES, companheiros de aventura na educação de surdos, em especial 

aos professores de Libras do Instituto, que tão gentilmente colaboraram com esta dissertação. 

 

Agradeço, sobretudo, a minha família e amigos, que estiveram presentes em todas as etapas 

desta pesquisa, por todo amor e carinho necessários ao trabalho científico. 

 

Em especial, agradeço a minha filha Lua Clara por colorir todos os meus dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo he preferido hablar de cosas imposibles 

Porque de lo possible se sabe demasiado 
Silvio Rodriguez 

“Resumen de Notícias”, Cuba, 1970 

 

 

 

 



 8 

ARRUDA, Guilherme Barros. Material didático de Geografia para surdos em uma perspectiva 

bilíngue. 2015, 112f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015 

 

 

RESUMO 

 

 

Com esta dissertação pretendemos buscar ideias para uma proposta de material didático 

bilíngue de Geografia, específico para o estudante surdo do ensino básico. Esta questão central 

se desdobra em alguns objetivos específicos: buscar nas relações entre a Linguística, o 

Multiculturalismo e os estudos da imagem caminhos para o ensino de Geografia para surdos; 

identificar as possibilidades e limitações da imagem e da visualidade neste processo; e avaliar 

a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação como suporte físico para as 

propostas elaboradas. Apesar da previsão legal, partimos de uma realidade em que quase todo 

o material didático disponível na rede pública, através da distribuição feita pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), se encontra em Língua Portuguesa, a segunda língua (L2) 

da comunidade surda, o que dificulta o acesso aos textos escritos do livro didático, pouco 

contribuindo em sua formação escolar. Portanto, a elaboração de material didático bilíngue – 

que articule a Libras como L1 e a Língua Portuguesa escrita como L2 – é uma necessidade 

urgente e deve ser entendida como um direito do estudante surdo.  

 

Palavras-chave: Surdez - Bilinguismo - Geografia - Material didático 
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ABSTRACT 

 

 

With this dissertation we intend to seek ideas for a proposed bilingual teaching of Geography, 

specific to the deaf student of basic education. This central issue unfolds in some specific 

objectives: to seek the relations between linguistics, Multiculturalism and the paths of image 

studies for teaching Geography for the deaf; identify the possibilities and limitations of image 

and visuality in this process; and evaluate the use of new information and communication 

technologies as a physical support for the proposals drawn up. Despite the legal provision, we 

start from a situation in which almost all the teaching material available to the public is through 

the distribution by the National Textbook Program (PNLD), it is in Portuguese, the second 

language (L2) of the deaf community, which hinders access to written texts of the textbook, 

contributing little in their education. Therefore, the development of bilingual teaching material 

- which sets the pounds as L1 and the Portuguese language written as L2 - is urgently needed 

and should be understood as a right of the deaf student. 

 

Keywords: Deafness - Bilingualism - Geography - Educational material 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2009, quando foi aberto concurso para docente no Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES), eu passava por um momento de crise com a carreira de professor. Em anos 

anteriores, o trabalho na rede particular e pública, não me trazia a perspectiva de realização 

profissional. A falta de estrutura e condições de trabalho, os baixos salários, as turmas 

superlotadas e a falta de interesse dos alunos, além da função repressiva exigida pelas escolas, 

enfim, tudo ia contra meu ideal emancipador e libertário (talvez um tanto idealizado...) para o 

espaço da sala de aula. Já buscava outros rumos para a vida quando abriu o edital para o INES. 

Uma escola para surdos... Fiquei interessado. Considerei como a última tentativa de ser 

professor de Geografia, talvez fosse uma experiência diferente das anteriores, não sabia 

exatamente o que esperar. 

Quando saiu o resultado, a apreensão pelo desconhecido se traduziu na busca por leituras 

e informações sobre a educação de surdos. Em 2010, ingressei como professor no INES, uma 

instituição de ensino e pesquisa, centro de referência nacional para a área da surdez. Até então 

nunca havia conhecido uma pessoa surda e pouco sabia em Língua de Sinais1. Quase quatro 

anos se passaram e muitos foram os desafios encontrados, que exigiram estratégias específicas 

e o repensar de minhas práticas pedagógicas. A questão da comunicação foi, a princípio, a maior 

dificuldade e demandou soluções criativas que permitissem que a aula acontecesse. Atualmente, 

alcançado um nível de fluência razoável, aumentaram as possibilidades de planejar aulas mais 

eficazes em relação ao processo de ensino-aprendizado, abrindo novas perspectivas para 

minhas práticas em uma sala de aula. No entanto são muitas as dificuldades envolvidas no 

ensino dos conteúdos de geografia para surdos, entre elas, a inexistência de material didático 

específico.  

O professor da educação básica que, em determinado momento de sua carreira, se veja 

responsável por ensinar a uma turma de alunos surdos, por certo encontrará desafios novos em 

sua carreira docente. Podemos considerar que na escola bilíngue para surdos se estabelece um 

processo de inclusão peculiar, no qual o incluído é o professor ouvinte, que se insere neste 

universo linguístico em que predomina a língua de sinais. Os anos iniciais desta relação 

estabelecem uma experiência pedagógica e cultural singular, quando o docente ainda está se 

capacitando na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a comunicação em sala de aula acontece 

de forma precária, exigindo ainda mais criatividade por parte de professores e alunos. Nesse 

                                                           
1 Os novos servidores que ingressaram no INES em 2010 receberam no mês de janeiro daquele ano curso de Libras 

intensivo concluindo, em quatro semanas, o primeiro nível do curso. Em fevereiro já estávamos em sala de aula.  
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momento, as novas tecnologias da informação e comunicação (TICs) podem se constituir em 

um instrumento fundamental para dinamizar a relação ensino-aprendizagem.  

Em sala de aula, vivencio um processo de construção da relação entre professor ouvinte 

e alunos surdos, onde algumas questões se destacam: a relação entre professor e aluno se 

constituindo a partir de uma conflituosa relação linguística; a importância da visualidade no 

ensino de geografia para surdos; o uso das novas tecnologias de informação e comunicação em 

auxílio ao planejamento das aulas, às metodologias de ensino e formas de avaliação. Estas 

questões se projetam em um contexto onde as turmas são bastante heterogêneas, nas quais 

convivem surdos sinalizantes e oralizados2, com distintos níveis de fluência e compreensão da 

Libras e da Língua Portuguesa. São múltiplas dimensões na escola bilíngue que exigiriam uma 

investigação e análise crítica por parte de pedagogos e geógrafos, como a problemática 

pedagógica de ensino-aprendizagem e os aspectos linguísticos, culturais e da identidade 

territorial desse espaço escolar. 

Em meados do ano de 2011, encaminhei ao INES um projeto de pesquisa em conjunto 

com outra professora de Geografia do Instituto3, intitulado Núcleo de Pesquisa e Ensino de 

Geografia para Surdos (NUPEGS). Este projeto, à época, foi fruto das conversas e debates entre 

os professores de Geografia do Colégio de Aplicação do Instituto (CAp/INES), teve em sua 

origem os muitos questionamentos e desafios que acompanham nossas práticas pedagógicas em 

sala de aula. A construção deste espaço de investigação pedagógica atende aos nossos anseios 

científicos em relação à educação de surdos, unindo ensino, pesquisa e extensão. Poucos são os 

trabalhos científicos e debates que abordam o ensino de Geografia para surdos, assim como 

praticamente não existe material didático específico. Tal situação traz uma responsabilidade 

ainda maior para este núcleo de pesquisa, uma vez que o atual processo de inclusão escolar dos 

surdos, vivenciado pelos professores de Geografia nas redes pública e particular, ainda se 

encontra em uma etapa inicial. 

O que pretendemos com esta dissertação é criar uma proposta de construção de um 

material didático bilíngue de Geografia, específico para o estudante surdo da Educação Básica. 

Trabalharemos a partir das experiências que vivenciei nas salas de aula do INES e dos materiais 

didáticos utilizados nos últimos quatro anos, analisadas a partir de um diálogo com bibliografia 

que nos serve de referência. Além disso, realizamos entrevistas com professores surdos da 

Educação Básica para saber como percebem a introdução de uma semiologia imagética na 

                                                           
2 Surdos sinalizantes são aqueles usuários da Língua de Sinais e surdos oralizados são os que utilizam, também ou 

somente, a língua oral. 
3 Prof. Ms. Thabata Fonseca de Oliveira. 
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construção de material didático em Geografia. Também foram fundamentais os frequentes 

debates no Grupo de Pesquisas e Estudos sobre Surdez (GEPeSS), coordenado pela orientadora 

deste trabalho e dentro da equipe de Geografia do INES.  Sendo assim, buscamos nas estratégias 

pedagógicas para um material didático bilíngue, caminhos que possam facilitar a compreensão 

dos conteúdos de Geografia através da visualidade e as possibilidades de uso das novas 

tecnologias em auxílio ao processo de ensino-aprendizagem.  

As ideias que surgirem desta dissertação servirão de base para um Grupo de Trabalho 

(GT) a ser montado no INES em uma etapa posterior, composto também por professores surdos, 

onde analisaremos as questões relacionadas a produção dos conteúdos geográficos em língua 

de sinais, assim como o formato ideal para este material didático bilíngue. Não pretendemos 

com este objetivo substituir o livro didático tradicional de Geografia, impresso em Português 

escrito, queremos acrescentar mais um recurso pedagógico para o professor e, sobretudo 

melhorar a aprendizagem do estudante surdo, que teria uma opção de acesso aos conteúdos em 

sua primeira língua. A perspectiva bilíngue pode garantir não só o acesso ao currículo de 

Geografia, mas também, favorecer o aprendizado do Português escrito pelos alunos. 

 

1.1 Justificativa e objetivos 

 

No Brasil, há mais de uma década, são muitas as leis e decretos que garantem ao 

estudante surdo o acesso à língua de sinais na escola. Sobretudo depois da Lei Federal 10.436 

(BRASIL, 2002), de 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras como uma língua oficial do 

país, lei que foi regulamentada no Decreto 5.626/05 (BRASIL, 2005). Desde a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) e demais 

leis e decretos sobre o tema, todos garantem o direito de acessibilidade linguística. Mas é na 

última década que vemos crescer a importância da língua de sinais em sala de aula como a 

primeira língua (L1) do surdo; mesmo que ainda de forma precária na maioria dos estados, a 

presença de intérpretes e professores bilíngues, aos poucos, vai se tornando mais frequente. 

Mas, se a legislação atual por meio das muitas leis, decretos, portarias, resoluções e notas 

técnicas garante o acesso à Libras pelo estudante surdo na escola, percebemos que a ênfase está 

na presença, quase que unicamente, do intérprete em sala. Mas, para o efetivo acesso ao 

currículo escolar pelo aluno surdo é necessário garantir, entre outras questões pedagógicas e 

metodológicas, que o material didático utilizado por ele esteja, também, em sua primeira língua.  
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A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), ratificada no 

Brasil pelos Decretos 186/08 (BRASIL, 2008) e 6949/09 (BRASIL, 2009), em seu artigo 9º, 

afirma que:  

 

a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as medidas 

apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação.  

 

O Decreto 7611/11 (BRASIL, 2011), que revoga o Decreto 6571/08, em seu Artigo 5º, 

no 4º. parágrafo, determina que o Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro à:  

 

(...) produção e a distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade e 

aprendizagem incluem materiais didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares para 

comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao 

currículo.  (Grifo nosso) 

 

 Cabe observar que a expressão grifada no parágrafo acima aparecia no decreto revogado 

como “livros didáticos”. Tal mudança certamente pretende ampliar as bases técnicas possíveis 

para a produção de materiais destinados aos estudantes surdos para além do texto escrito, que 

tradicionalmente compõe um livro didático. Mas, apesar da previsão legal, partimos de uma 

realidade em que quase todo o material didático disponível na rede pública, através da 

distribuição feita pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), se encontra em Língua 

Portuguesa, a segunda língua (L2) da comunidade surda. Dessa forma, os conteúdos das 

diferentes disciplinas do ensino básico, presentes em seus respectivos livros didáticos, são 

praticamente inacessíveis ao estudante surdo, na maioria das vezes pouco contribuindo em sua 

formação escolar. Portanto, a elaboração de material didático bilíngue – que articule a Libras 

como L1 e a Língua Portuguesa escrita como L2 – é uma necessidade urgente e deve ser 

entendida como um direito do estudante surdo. É esta urgência que move esta pesquisa, do qual 

a dissertação resultante será o ponto de partida para um projeto maior dentro do INES, que é a 

produção de material didático de Geografia em uma perspectiva bilíngue, específico para o 

estudante surdo do ensino básico, sobretudo para o segundo ciclo do ensino fundamental e para 

o ensino médio. 

Partimos, assim, da seguinte questão: Como seria um livro didático específico para o 

estudante surdo? Certamente não teria o formato de um livro impresso em papel. Se a estrutura 

for em língua de sinais, esta “apostila” necessariamente deverá adotar um suporte em mídia 

digital, que permita capturar imagens em movimento do texto sinalizado. Nossa proposta de 
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material didático de Geografia caminha em uma perspectiva bilíngue, onde a Libras e o 

Português escrito possam dialogar na construção dos conteúdos. Não pretendemos com esta 

iniciativa substituir os livros didáticos escritos, mas acrescentar mais um instrumento 

pedagógico para a educação de surdos, adaptado à primeira língua dos alunos, que facilite o 

acesso aos conteúdos geográficos e que auxilie o aprendizado do Português escrito como 

segunda língua.  

Reunimos brevemente neste parágrafo os objetivos da pesquisa. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral apresentar ideias para uma proposta de material 

didático bilíngue de Geografia, específico para o estudante surdo da Educação Básica. Esta 

questão central se desdobra em alguns objetivos específicos: buscar nas relações entre a 

Linguística, o Multiculturalismo e os estudos da imagem caminhos para o ensino de Geografia 

para surdos; identificar as possibilidades pedagógicas e limitações da imagem e da visualidade 

neste processo; e avaliar a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação como 

suporte físico para as propostas elaboradas. 

 

1.2 Contextualizando 

 

O bilinguismo é um caminho necessário na educação de surdos. Especificamente no 

caso do INES, onde se encontra um contexto multicultural em que as turmas são bastante 

heterogêneas, nas quais convivem surdos sinalizantes e oralizados, com distintos níveis de 

fluência e compreensão da língua de sinais. A questão linguística é, assim, o maior desafio 

encontrado pelo professor de alunos surdos, envolvendo as práticas em sala de aula, os aspectos 

culturais da comunidade surda e todo o ambiente escolar. Quando se alcança um nível razoável 

de comunicação, percebe-se que o desafio docente nas escolas bilíngues vai além da fluência 

na língua de sinais. A grande dificuldade percebida na maioria dos alunos com a língua 

portuguesa dificulta a utilização do livro didático, dos textos escritos e da matéria copiada no 

caderno. Este é um problema sério, pois estabelece um enorme obstáculo para o aluno surdo 

conseguir capturar as informações das aulas e estudar os conteúdos em casa, relacionando-os 

aos fatos vividos no dia a dia.  

No INES, procuro superar algumas limitações na comunicação com um planejamento 

de aulas constituído a partir da visualidade das questões. Ao planejar as aulas procuro antecipar 

as dificuldades que terei com determinadas palavras ou conceitos; a partir daí procuro imagens 

e vídeos que possam auxiliar a aula. Elaboro, assim, apresentações em power point para cada 

tema trabalhado com muitas imagens e frases curtas, organizando os slides de um assunto em 
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tópicos, caracterizando-os a partir das imagens. Por este caminho consegui alguns progressos 

na comunicação dos conteúdos, embora, a aula dessa forma, seja um tanto expositiva e por 

vezes cansativa. Mas, a dupla formada por TV e laptop em sala foi um enorme avanço em 

relação às possibilidades no ensino de Geografia para surdos.  

Muitos termos e expressões utilizadas nas aulas de Geografia não possuem tradução 

para a Libras, o que exige uma constante contextualização, como por exemplo: placas 

tectônicas, urbanização, migração, densidade populacional, desigualdade social, entre tantas 

outras. A dificuldade vai além da ausência de sinais para isto ou aquilo. Como o conhecimento 

científico é constituído na língua falada e escrita, torna-se difícil a transposição integral destes 

conteúdos para a língua de sinais. É difícil para os alunos rever as informações das aulas sem 

ser pelo caderno e folhas de apoio, uma vez que ainda não dispomos de materiais didáticos de 

Geografia em língua de sinais para o aluno estudar em casa. A ausência de sinais específicos 

de conceitos e termos, próprios do conteúdo da Geografia exige uma constante contextualização 

dos fatos e assuntos trabalhados.  

Recentemente o INES forneceu tablets para os alunos, o que abriu novas perspectivas 

para as dinâmicas em sala de aula e para a produção de material didático. Traz, também, a 

possibilidade futura aos alunos, de revisar os conteúdos das aulas em casa com um material 

bilíngue em Libras e português, que contenha imagens e vídeos ilustrativos. As novas 

tecnologias por si mesmas não solucionam as dificuldades enfrentadas no ensino de Geografia 

para surdos, mas certamente abrem algumas possibilidades de se trabalhar a visualidade das 

questões geográficas com os alunos.  

Nossa reflexão sobre os materiais didáticos para o ensino de Geografia para surdos, 

assim como qualquer pesquisa na área da educação de surdos, não pode se furtar a uma 

contextualização política, mesmo que brevemente nestas páginas introdutórias, tendo em vista 

as tensões que envolvem a área da educação de surdos e que pode afetar diretamente os 

objetivos propostos nesta pesquisa. 

No ano de 2011, o INES sofreu a ameaça de encerramento de suas atividades na 

educação básica por parte do MEC4. Esta ação deve ser compreendida dentro de um contexto 

mais amplo, que se consolida sob a inquestionável insígnia de “Educação para Todos” e remete 

à Conferência da ONU para a educação na Tailândia, em 1990 e seu desdobramento para a 

educação inclusiva, em Salamanca na Espanha, em 1994. Unesco, UNICEF, PNUD, Banco 

                                                           
4 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/mat/2011/03/30/mec-nega-fechamento-de-escolas-especiais-
para-surdos-cegos-924128550.asp, acessado em 17/12/2013. 

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2011/03/30/mec-nega-fechamento-de-escolas-especiais-para-surdos-cegos-924128550.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2011/03/30/mec-nega-fechamento-de-escolas-especiais-para-surdos-cegos-924128550.asp
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Mundial e outras instituições financeiras globais direcionam ações e investimentos neste 

sentido, deixando clara a relação entre as atuais políticas educacionais e o modelo econômico 

neoliberal que vem sendo implantado no país nos últimos vinte anos (MÉSZAROS, 2008; 

PLETSCH, 2010; LIMA, 2011). 

Mas a intenção do governo de incluir definitivamente os estudantes surdos na rede 

regular fez-se presente na redação original do Plano Nacional de Educação (PNE) elaborado 

pelo MEC para o decênio 2011-20205. Este projeto de lei afirmava que se pretendia 

universalizar, por meio da inclusão, o atendimento a todos os estudantes com deficiência na 

rede regular de ensino. A educação especial somente seria ofertada como um atendimento 

complementar, possivelmente no contraturno das aulas, na própria escola ou em centros 

especializados6. No site da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS), 

existem alguns documentos nos quais é possível se observar uma enfática defesa da escola 

especial bilíngue, notadamente com a criação de uma política educacional específica, que 

priorize a educação bilíngue e incorpore a cultura e a identidade surda ao currículo escolar7. 

Desde 2011, muitos atos em defesa das escolas bilíngues foram realizados e a pressão exercida 

pela comunidade surda e por pesquisadores modificou o relatório final do PNE na Câmara dos 

Deputados, com a inclusão das escolas especializadas no texto do relator.  

 Para se pensar a elaboração de material didático para o estudante surdo não há como 

fugir deste contexto político, uma vez que a pesquisa se origina em uma escola especializada 

bilíngue. Uma modalidade de ensino que, embora seja defendida pela comunidade surda, está 

em vias de extinção pelas políticas públicas encaminhadas em todos os níveis de governo. Mas, 

a ideia deste projeto é que ele sirva como base para, futuramente, o material didático bilíngue 

de Geografia que virá a ser elaborado no INES, em formato digital possa estar disponível na 

internet, facilitando o acesso aos estudantes surdos, que estão em sua maioria nas salas de aula 

inclusivas das redes públicas de ensino. 

 

 

 

 

                                                           
5 Projeto de Lei 8035/10.  Inicialmente previsto para o mês de setembro de 2011, somente aprovado no segundo 
semestre de 2013. 
6 Tal projeto reafirma o que foi promulgado no decreto 6949/09 (BRASIL, 2009), em que é ratificada a Convenção 
Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 
março de 2007.  
7 Disponível em: www.feneis.com.br. Acessado em 18/07/2012.  

http://www.feneis.com.br/
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1.3 Caminho teórico e metodológico 

 

Inicialmente, a intenção desta pesquisa consistia em elaborar uma proposta de material 

didático de Geografia e experimentá-lo em uma turma do INES para avaliar sua aplicabilidade. 

Mas, ponderamos que este procedimento metodológico exigiria um tempo mais longo de 

pesquisa, além dos dois anos disponíveis para a conclusão do curso de mestrado. Levamos em 

conta, dessa forma, a complexidade linguística (na elaboração dos conteúdos geográficos em 

Libras) e técnica (a produção do material) imposta por este objetivo final. Em um momento 

imediatamente posterior ao mestrado será montado um Grupo de Trabalho no INES composto 

também – e necessariamente – por professores de Libras surdos que trabalharão junto aos 

professores de Geografia do Instituto na elaboração do material didático que será 

experimentado em sala de aula. Dessa forma, esta dissertação é a etapa inicial, e fundamental, 

para um projeto maior que terá ações mais efetivas nos anos subsequentes à sua conclusão. 

O que queremos, então, com esta pesquisa de mestrado é dar um passo inicial neste 

projeto de produção de material didático de Geografia para o estudante surdo do ensino básico. 

Acreditamos que o INES é o espaço adequado para a elaboração deste material por dispor de 

recursos humanos e técnicos mas, sobretudo, por ser o único instituto federal voltado para a 

educação de surdos e que, portanto, deve assumir suas responsabilidades pedagógicas, de 

pesquisa e extensão. Nesta dissertação, apoiados em nosso referencial teórico, vamos analisar 

criticamente algumas de minhas vivências e experiências como professor de Geografia no INES 

ao longo dos últimos cinco anos. Também faremos entrevistas com professores surdos de Libras 

do Instituto para aproveitar suas experiências em nossa busca por um material didático bilíngue. 

A partir de uma justificativa legal (em relação a necessidade de se ter um material didático 

específico na L1) e pedagógica (nos marcos da educação bilíngue para surdos), serão 

aprofundados temas trazidos por diferentes autores dos campos da Linguística, do 

Multiculturalismo e da Semiótica. As discussões abordadas na bibliografia servirão de base 

teóricas para as investigações empíricas propostas, quando traremos para a análise alguns 

relatos de experiências e materiais utilizados por mim nas aulas, assim como as entrevistas com 

os professores surdos, que serão chamados ao diálogo sobre essa proposta de material didático. 

Buscamos, dessa forma, estratégias para uma pedagogia visual no campo do ensino de 

Geografia para surdos.  

Brandão (2010) nos alerta que uma entrevista não é uma conversa. Mesmo a semi-

estruturada, que é um pouco menos rígida, acompanha alguns eixos ou objetivos propostos na 

investigação. Segundo ela: “Empatia, engajamento mútuo (pesquisador e pesquisado) e objeto 
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de pesquisa são elementos da triangulação fundamental para a condução do processo” (ibid, p. 

49). Mas, acompanhando a autora, é importante manter o distanciamento necessário em relação 

ao objeto pesquisado, assim como às possibilidades e limites que as entrevistas proporcionam 

em nossa investigação. A filmagem será necessária, uma vez que interlocução se dará através 

da Libras e esta é a única forma de registro possível. Entrevistaremos quatro professores de 

Libras surdos do INES investigando três questões principais: a importância da imagem e da 

visualidade na educação de surdos; as relações entre Libras e o Português no bilinguismo; e 

sugestões para um material didático de Geografia bilíngue. Como também sou professor no 

Instituto e colega dos entrevistados, o distanciamento e o estranhamento necessários ao 

processo de entrevistas se tornam um desafio ainda maior. Para complicar mais um pouco, além 

da inserção no ambiente da pesquisa, investigarei minhas próprias experiências como professor 

no INES em uma análise crítica de alguns materiais utilizados em sala.   

Ponte (2002) em seu artigo apresenta algumas questões – de ordem epistemológica, 

metodológica e ética – para o docente investigar suas próprias práticas:   

 

Um dos problemas que se coloca ao investigador que toma como objecto de 

estudo a sua própria prática é da distância entre ele e o respectivo objecto. Na 

verdade, essa distância pode existir no espaço,no tempo e na cultura. Não 

dispondo da solução clássica dos antropólogos, de ir em busca do exótico no 

outro lado do mundo, o que pode fazer o profissional da educação que quer 

estudar a sua própria prática?” (ibid., p. 78)  

 

Ele nos apresenta três recursos investigativos que podem auxiliar o professor a ter mais 

legitimidade científica em suas reflexões sobre a sua prática: se apoiar na teoria, aproveitar a 

vivência em um grupo e debater no exterior do grupo. Certamente o primeiro recurso foi nosso 

principal apoio, pois forma o eixo do trabalho a partir das três áreas de conhecimento utilizadas, 

a Linguística, o Multiculturalismo e a Semiótica. Em relação ao segundo recurso, embora não 

esteja explicitado na parte empírica da investigação, foram imprescindíveis para a realização 

desta dissertação os debates no GEPESS e as conversas e reflexões que tenho tido ao longo dos 

últimos anos com meus colegas na equipe de Geografia do INES. Em relação ao terceiro 

recurso, apresentamos nossa pesquisa em dois encontros acadêmicos ao longo de 2014, que 

ofereceram a oportunidade de dialogar com colegas pesquisadores de outras partes do Brasil. 

O X Congresso Brasileiro de Geógrafos, realizado em agosto na Universidade Federal do 

Espírito Santo, em Vitória e o Anpedinha que ocorreu em São João del Rei, em outubro. No 

primeiro participamos em um espaço de diálogo com outros trabalhos sobre Geografia e 

Educação Especial, o que propiciou uma intensa troca de experiências nos quatro dias de 
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apresentações e debates. No segundo participamos expondo um pôster com o projeto de 

pesquisa em seu estágio inicial de desenvolvimento. 

Percebemos, assim, que nossa metodologia transita pela teoria e pela prática, em um 

processo que nos aproxima dos autores que defendem a ideia do “professor-pesquisador” e da 

docência reflexiva. Ludke (2001) proporciona uma boa apresentação das relações entre saber 

docente e pesquisa docente, reforçando a importância do professor ser um pesquisador de suas 

práticas. Ele se apoia em vários autores para contrastar com a realidade brasileira, onde os 

próprios professores não se veem na condição de pesquisadores, se referindo a academia como 

o lócus ideal para a pesquisa. Para a maioria, a investigação científica sobre a atividade docente 

acontece exclusivamente nos períodos de realização de cursos de mestrado e doutorado.  

É necessário aqui descrever o contexto político que envolve a pesquisa por parte dos 

professores em sala de aula no INES. Ao longo dos anos de 2013 e 2014, discutiu-se uma 

proposta de reestruturação da carga docente que tramitou por muitos meses no Conselho Diretor 

do Instituto. A proposta da Direção Geral não contemplava os anseios de grande parte do corpo 

docente por inserir na carga horária semanal tempos relativos a projetos de pesquisa e extensão 

dos professores. Por consequência haveria pequena redução de tempos em sala para os 

professores que realizassem tais projetos. Para a surpresa de muitos de nós, argumentos como 

“já há um setor de pesquisa no Instituto” e “professor está aqui para dar aula” eram ouvidos até 

mesmo de colegas docentes de sala de aula. Com muita pressão conseguimos criar alguns 

espaços para debater o tema de forma mais democrática que no Conselho Diretor, que é 

formado, com base no Regimento Interno, em sua maioria por representantes indicados pela 

Direção Geral. Por fim conquistamos algumas vitórias na busca por conciliar ensino, pesquisa 

e extensão no corpo docente do INES, mas faltam ações mais concretas neste sentido por parte 

de todos nós, professores de sala de aula do Instituto. Esta dissertação tenta caminhar neste 

sentido.   

 Por outro caminho, Prado (2005) defende o memorial de formação como um gênero 

literário privilegiado para os educadores. Através dele, nós professores podemos assumir a 

responsabilidade de teorizar sobre nossas próprias práticas, de forma reflexiva. Relembrar as 

práticas cotidianas confrontando-as com teorias e autores que propiciem um diálogo construtivo 

na busca por novas práticas, estimulando um processo de autocrítica do qual surjam novas ações 

e estratégias. Nas palavras do autor: 

 

Ao narrar, visitamos o passado na tentativa de buscar o presente em que as 

histórias se manifestam, trazendo à tona fios, feixes que ficaram ‘esquecidos’ 

no tempo. O que buscamos, nesse momento não é somente trazer informações 
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sobre nossa história, mas, sim, estimular em todos que delas se sentem parte 

integrante, personagens, o despertar de outras histórias para que se produzam 

outros sentidos, outras relações, outros nexos. (ibid., p.53)  

 

O desenvolvimento desta pesquisa terá, assim, uma abordagem qualitativa. De acordo 

com Minayo (2012, p. 22): “a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados. 

Este nível de realidade não é visível, precisa ser exposta e interpretada, em primeira instância, 

pelos próprios pesquisados”. A busca pela metodologia mais adequada a responder nossos 

anseios nos leva a refletir sobre o próprio trabalho científico. No texto de Minayo (2012) 

percebemos ao longo da história, a busca por explicar e dar significação a realidade por meio 

das religiões, da filosofia e da arte, tendo a ciência como mais uma expressão desse processo. 

Nos tempos modernos, no mundo urbano e industrial, as ciências assumem o protagonismo na 

produção do conhecimento e na explicação da vida. Mas não sem conflitos, a exemplo do debate 

em torno da cientificidade das ciências sociais frente às ciências da natureza, tendo em vista 

suas semelhanças ou diferenças. A historicidade do objeto das ciências sociais carrega esta 

relação dialética entre o geral e o particular, como encontramos também na educação, em um 

processo de trabalho necessariamente qualitativo, que traz a consciência histórica ao nosso 

campo científico, assim como o caráter ideológico inerente a visão do pesquisador.  

 Para a autora, então, metodologia seria “o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade” (ibid., p. 14), sendo muito mais que uma mera técnica e, enquanto 

método, não deve ser uma amarra à criatividade do pesquisador. A pesquisa é, assim, expressão 

da relação entre teoria e prática, que se inicia em uma questão, socialmente relevante, a ser 

respondida. As teorias são, assim, “explicações da realidade”, interpretações sempre limitadas, 

mas que colaboram no processo de investigação, mas, segundo ela, esta forma de enquadrar a 

realidade não deve aprisionar o pesquisador. Nos esforçamos para acompanhar Demo (2002), 

quando este defende a importância do cuidado metodológico na produção científica, 

considerando o método como um instrumento de análise. O autor ressalta, assim que  

 

(...) a autoridade do argumento, em desfavor do argumento da autoridade, preferindo, 

ostensivamente, a habilidade de fundamentar com coerência e consistência a textos 

epistemologicamente despreocupados. O cuidado metodológico evita certezas, 

dicotomias banais, evidências empíricas, leituras apressadas, tomadas parciais de 

autores e teorias (...) (ibid., p.351). 

 

Na busca pela melhor metodologia para nossa pesquisa, transitei por diferentes 

caminhos teóricos que me seduziram por algumas certezas e possibilidades de investigação 

científica. Muitos contribuíram no processo de entendimento de nossos objetivos e na 
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construção do que se tornou esta dissertação de mestrado. Gostaríamos de trazer alguma 

contribuição efetiva para a educação de surdos e o ensino de Geografia. E que esta contribuição, 

embora pequena e inicial, seja sincera no sentido de suas possibilidades em gerar novas ações 

e discussões sobre o que nos propomos a estudar, refletir e criar. Neste sentido, ressaltando a 

importância dos autores já citados, um texto em especial, de autoria de Aldo Victorino Filho 

(2007) me confundiu e encantou, a ponto de inspirar decisivamente os rumos desta dissertação. 

Intitulado “Pesquisar o cotidiano é criar metodologias”, o artigo propõe uma criação 

metodológica para sua tentativa de apreensão do cotidiano escolar onde está inserido como 

professor de artes plásticas na rede estadual do Rio de Janeiro, misturando teoria e poesia em 

sua narrativa que percorre caminhos inesperados da estética, da imagem e da educação. Vale 

destacar na íntegra o resumo de seu artigo, pela forma como coincide com os nossos anseios 

metodológicos:   

 

O texto busca evidenciar a desafiadora e promissora complexidade da pesquisa 

no/do cotidiano, destacando e problematizando o seu enfrentamento 

metodológico exemplificado pela experiência de pesquisa que o subsidiou, no 

cenário de um cotidiano escolar que guarda intenso, inevitável e inegável 

envolvimento com seu pesquisador. A pesquisa desafia o autor a refletir sobre 

o que o faz sentir o que sente quando sente o que sente e a questionar as ações 

e os percursos que cria ou escolhe para elucidar o que elegeu conhecer, atento, 

contudo, ao fato de que essa reflexão não o livra de inéditos desafios. Considera 

imprescindível a criação de novos métodos de ação, pois para apreender o que 

oferece o espaço/tempo cotidiano, de suspeição permanente da perenidade das 

certezas, não há refúgio metodológico apriorístico que separe os que veem 

daquilo ou daqueles que são vistos. Portanto, esse enfrentamento exige a 

criação da amálgama da perspectiva científica com a percepção sensível 

comum à poesia (ibid., p. 97). 

 

Para não complicar, após essas páginas introdutórias, que já se estendem em demasia, 

descreveremos brevemente o que será tratado em cada capítulo da dissertação. No segundo 

capítulo investigaremos as questões políticas e pedagógicas que envolvem a produção de 

material didático específico para o aluno surdo. Partindo de um breve histórico da implantação 

da educação especial no Brasil, analisaremos a importância do livro didático na escola pública 

brasileira, como defendido em Cury (2009) e como este debate se contextualiza na educação de 

surdos. Buscamos, assim, encontrar as garantias e lacunas existentes na legislação educacional, 

tendo em vista o direito do estudante surdo ter acesso a um material didático formulado em sua 

primeira língua, como veremos no tópico 2.2. Em relação à história do livro didático, temos em 

Choppin (2004) uma referência importante para nossas problematizações. Este autor apresenta 

as dificuldades na pesquisa sobre o livro didático, enquanto uma área emergente na educação. 

Destaca a importância da semiótica em sua elaboração, a partir dos anos 1980, quando: 
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o livro didático deixou de ser considerado como um texto subsidiariamente enfeitado 

de ilustrações, para que a iconografia didática – e a articulação da semântica que une 

o texto e a imagem – tenha sido levada em conta (ibid, p. 559). 

 

No terceiro capítulo começaremos a refletir sobre a dimensão estética presente na 

educação de surdos, fazendo dialogar questões pedagógicas que envolvem linguagem e 

representação, a produção de sentidos e significados no processo de aprendizado. Neste 

percurso nos apoiaremos, entre outros, em Bakhtin (2009) e Geraldi (1991, 2003) para 

compreendermos a construção do conhecimento e a produção de sentidos através da 

interlocução, estabelecendo esta perspectiva teórica para nossa investigação. Outras referências 

importantes vêm da Pedagogia Visual, que surge das relações entre semiose imagética e 

linguagem, quando acompanharemos, principalmente, Santaella & Noth (2005), assim como 

outros autores (KELMAN, 2011; PINO, 2001; PONTECORVO, 2005), que se desdobram na 

análise da interlocução entre imagens e sentidos no processo de ensino-aprendizagem. A 

questão da dimensão estética da sala de aula é um tema bastante estudado em Educação, como 

temos em Duarte Júnior (1988), mas queremos enfatizar esta dimensão no ensino de Geografia 

em classes bilíngues para surdos, onde é ainda maior a necessidade de imagens 

contextualizadoras dos temas geográficos. Neste sentido, o texto de Belmiro (2000) aborda a 

questão da visualidade e das imagens nos livros didáticos de Português, mas investigaremos a 

questão visual na perspectiva do ensino bilíngue de Geografia.  

No quarto capítulo, traremos o debate até então realizado para as questões próprias ao 

ensino de Geografia voltado para alunos surdos. Procuraremos estabelecer um diálogo entre os 

conteúdos geográficos e uma perspectiva multicultural da educação bilíngue em relação às 

novas tecnologias de informação e comunicação. Elas assumem um papel importante na 

sociedade atual, nas configurações identitárias e nos processos educacionais e formativos 

(ZUIN, 2010). Neste contexto, o “multiculturalismo” se apresenta como uma categoria de 

análise importante para se compreender a especificidade do material didático proposto 

(CANEN, 2012; CANDAU, 2012). Dessa forma, abordaremos as diferentes perspectivas de 

saberes, conhecimentos e currículos, assim como a materialidade escolar e os métodos de 

ensino. Desdobraremos este debate analisando o processo de construção dos conceitos 

geográficos pelos alunos, o caminho de produção do conhecimento tendo em vista o estudante 

surdo e a Língua de Sinais (CAVALCANTI, 2005; VIGOTSKY, 2009). 

Canen (2012) nos apresenta um debate introdutório sobre os termos multiculturalismo 

e interculturalismo. O primeiro pode representar uma visão menos dinâmica dos estudos 
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culturais, enquanto o segundo traria uma perspectiva mais relacional às investigações. Segundo 

ela, multiculturalismo pode trazer uma visão mais folclórica, onde a valorização da diversidade 

cultural é enfatizada somente em momentos esporádicos do currículo. Já o interculturalismo 

representaria uma visão mais crítica, onde o currículo é permeado pelos questionamentos aos 

preconceitos e diferenças (ibid., p. 237). Não interessa tanto a discussão terminológica, mas o 

cuidado necessário para não se folclorizar as relações entre surdos e ouvintes. Devemos aceitar 

o caráter híbrido necessário proposto pela autora, tanto nas pesquisas acadêmicas, quanto nas 

práticas escolares, na busca por valorizar as diferenças e desafiar os preconceitos. O material 

didático proposto nesta pesquisa deverá acompanhar estes preceitos. 

 Somos, assim, apresentados ao multiculturalismo como um campo de estudos bastante 

diverso quanto às questões de identidade e diferença, universalismo e relativismo e o caráter 

híbrido de tais estudos. Temos perspectivas mais estanques e outras mais dinâmicas e 

interacionais, que envolvem a construção das identidades “formadas na multiplicidade de 

marcas, construídas nos choques e entrechoques culturais” (ibid., p. 239). Quando cheguei ao 

INES sem saber a língua dos alunos, foram eles os principais responsáveis pela minha inserção 

em seu mundo, não só compartilhando comigo sua língua e cultura, mas se esforçando para 

isso. Os alunos foram meus verdadeiros professores na sua língua quando, pacientemente, me 

ensinavam sinais novos e corrigiam meus erros. Merecem, pois, o direito de ter acesso a um 

material didático em sua primeira língua, que é a Libras. Por este caminho teórico tivemos 

inspiração em Lima et alli (2011) em interessante abordagem sobre a formação dos conceitos 

científicos e sua significação nos livros didáticos. 

 No quinto capítulo analisaremos a visualidade dos conceitos geográficos seguindo com 

Cavalcanti (2005) para, a partir daí, imaginarmos algumas possibilidades de elaboração do 

material didático, assim como algumas propostas metodológicas para sua realização. Neste 

momento, recorremos à concepção de comunicação multimodal (KELMAN, 2011), que reflete 

bem a realidade vivenciada no INES, onde “o professor necessita apoiar-se em múltiplos modos 

semióticos para que a criança surda possa construir significado. Um signo linguístico é 

representado por diferentes meios, com a associação de texto, imagem e movimento” (ibid, p. 

196). Quanto mais abstrato o conteúdo, mais difícil é trabalhá-lo em sala por meio de seus 

aspectos visuais, uma vez que encontramos poucos exemplos que sejam representativas de 

algumas questões. Iniciamos, assim, o próximo capítulo com as questões históricas e legais que 

envolvem a educação de surdos e a elaboração de material didático específico. 
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2. MARCO LEGAL NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 

O estudo sistemático do contexto legislativo e regulador, 

que condiciona não somente a existência e a estrutura, 

mas também a produção do livro didático, é condição 

preliminar indispensável a qualquer estudo sobre a 

edição escolar (CHOPPIN, 2004, p. 561) 

 

 

 Partimos deste pressuposto: de que o acesso a um material didático bilíngue, tendo a 

língua de sinais como L1, é um direito do estudante surdo. Embora previsto legalmente, como 

já vimos, está longe de uma efetiva implantação ou desenvolvimento por parte das políticas 

públicas. Cury (2009) manifesta a defesa do livro didático em seu papel como mediador da 

cidadania e como um elemento fundamental à escolarização dos alunos. Analisa a história das 

políticas públicas sobre o tema, desde o Instituto Nacional do Livro em 1937 ao Programa 

Nacional do Livro Didático, que se desenvolve a partir da Constituição Federal de 1988. 

Caminhos que fazem do livro didático um instrumento fundamental de democratização do 

acesso ao ensino para a grande maioria dos estudantes. E como podemos ver no inciso VII do 

artigo 208 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), entre os deveres do Estado para com a 

educação encontra-se: “atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)”.  

Nas aulas de Prática de Ensino do professor Jailson de Souza, na graduação em 

Geografia da Universidade Federal Fluminense, nos anos de 2003 ou 2004, haviam intensos 

debates na turma sobre a utilidade do livro didático, seu caráter ideológico, críticas aos 

conteúdos e às formas de utilização do material. Mas, o professor sempre ponderava para a 

turma que em muitas casas da população mais pobre, os livros didáticos, além da Bíblia, eram 

os únicos livros existentes. Tendo assim uma importância que vai além de um recurso para o 

aprendizado, onde sua própria presença é simbólica. 

Para que se compreenda as presenças e ausências na legislação atual de uma 

preocupação maior em relação ao desenvolvimento de material didático em Libras para o 

estudante surdo, é necessário compreender a inserção da educação de surdos no contexto mais 

amplo da educação especial. Dentre muitos artigos encontrados, dois se destacam por 
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abordarem as políticas de implantação da educação inclusiva no Brasil, os desafios e 

possibilidades que surgem neste processo. São textos que se complementam, uma vez que a 

abordagem histórica de Kassar (2011) se inicia ainda no século XIX e acompanha todo o 

processo de formação da educação especial no Brasil. Já o texto de Garcia e Michels (2011) 

aborda o período de vinte anos que culmina com o primeiro ano de mandato da presidente 

Dilma Rousseff, em 2011. Esta breve reflexão histórica, que será aqui abordada, será seguida 

de uma análise crítica da recente legislação específica sobre material didático no Brasil, 

caminho essencial para os anseios desta pesquisa, conforme a citação de Choppin (2004) que 

inicia este capítulo. 

 

2.1 Uma breve contextualização histórica da educação especial no Brasil 

 

 Em seu artigo, Kassar (2011.) apresenta como o atendimento educacional à pessoa com 

deficiência se constituiu como um espaço separado do sistema de ensino, reservado aqueles 

com características “anormais”. Ao longo do século XIX, a maioria da população brasileira era 

composta por analfabetos, vivia no campo e a organização econômica colonial e imperial, 

agrária e monocultora, não necessitava de mão de obra mais especializada. A educação, apesar 

de preconizada desde a Constituição de 1824, não se estendia à imensa maioria da população. 

Nas primeiras décadas do século XX a taxa de escolarização vai lentamente aumentando. Nesta 

época, sob influência de pesquisas europeias de mensuração da inteligência, acreditava-se que 

a separação dos alunos “normais” dos “anormais” seria positiva ao processo educacional. Por 

essa época já se afirmava o protagonismo das instituições especializadas no atendimento às 

pessoas com deficiência, como foi o caso do INES que surgiu em 1856. 

Em 1933, foi decretado no estado de São Paulo a criação de escolas especializadas, ou 

na ausência destas, classes especiais sob a justificativa científica médico-pedagógica. Um ano 

antes chegava a Minas Gerais a russa Helena Antipoff, que trabalhava as “escalas de idades 

mentais” para estabelecer a separação na busca por classes homogêneas, critério aplicado na 

concepção das classes especiais. Com a separação constituindo a regra, as instituições privadas 

de atendimento especializado ocuparam este espaço paralelo ao sistema educacional. São 

exemplos a criação da Pestalozzi do Brasil no Rio de Janeiro em 1945 e da APAE em 1954. A 

importância destas instituições influenciou as políticas públicas para a educação especial e a 

garantia de financiamento público para a sua atuação, como previsto na LDB de 1961. A Lei 

Educacional 5.692 (BRASIL, 1971) caracterizava os alunos da educação especial como aqueles 

com deficiências físicas ou mentais, atraso em relação à idade escolar e superdotados. Em 1973 



 28 

é implantado o Centro Nacional de Educação Especial, com assessória técnica dos Estados 

Unidos, preocupados com o custo-benefício das políticas educacionais. 

 A Constituição de 1988 configura-se como a busca por direitos sociais e, se por um lado 

prenunciava um sistema de proteção social a partir de várias áreas dos serviços públicos, os 

governos que se seguiram ao longo da década de 1990 procuraram adequar o país a organização 

de um mercado mundial globalizado. Em 1990 ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, em Jomtien na Tailândia e, em 1994, na Espanha, a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais produziu o documento que ficou conhecido no Brasil como 

a Declaração de Salamanca, que alertava para os altos custos das escolas especiais e da 

importância pedagógica da educação inclusiva. Na LDB (BRASIL, 1996), já se observa que o 

termo “inclusão” (na rede regular) assume o lugar de “integração”, onde o aluno com 

deficiência tinha que mostrar competência para estudar na classe comum. Finalizando, Kassar 

nos alerta que até o fim do governo de Fernando Henrique Cardoso mantiveram-se as estreitas 

relações entre poder público e instituições privadas, em que estas continuaram responsáveis 

pelos alunos mais comprometidos. A educação inclusiva, começa a ser implantada mais 

enfaticamente no governo Lula, principalmente a partir de seu segundo mandato, como será 

analisado no texto de Garcia e Michels (2011). 

 As autoras reforçam o alerta final de Kassar sobre as relações entre público e privado 

na educação especial. Apresentam a Resolução CNE/CEB 2/2001, que normatiza as premissas 

inclusivas, utilizando o termo “alunos com necessidades especiais” em uma definição ampla a 

“todos que apresentarem dificuldade de aprendizagem”. Eventos internacionais, como a 

Convenção da Guatemala, em 2001, e a Convenção de Nova Iorque, 2006, por exemplo, 

ampliaram a defesa de uma perspectiva inclusiva para a educação. Segundo as autoras, os anos 

de 2008 a 2010 foram decisivos na implantação deste projeto no Brasil.  

 O governo de Luis Inácio Lula da Silva, desde seu primeiro mandato, já implementava 

ações em direção a inclusão escolar através de Programas e ações voltados para a área. Kassar 

(op. cit.) somente apresenta sete desses programas, que visavam uma articulação entre si 

(financiamento, formação de professores, implementação de sala de recursos, entre outros). 

Garcia e Michels (op. cit.) aprofundam a análise de três deles, aos quais tecem críticas sobre o 

modelo de gestão gerencial a partir de editais e a centralização das decisões, mas elogiam as 

possibilidades do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em salas de recursos 

multifuncionais. Estas salas são apresentadas como as grandes protagonistas nas políticas 

públicas a partir de então, como está presente no Decreto 7.611 (BRASIL, 2011). Este decreto 

reafirma as regras do FUNDEB, garantindo duas matrículas ao aluno incluído e redefine o 
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termo “alunos com necessidades especiais” restringindo-o, em relação à resolução de 2001, 

para aqueles que constituem o público alvo da Educação Especial, pessoas com “deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”.  

 A Resolução CNE/CEB 4/2009 institui as diretrizes operacionais do AEE, que deverá 

ocorrer prioritariamente em Salas de Recursos Multifuncionais, reafirma a educação especial 

como modalidade educacional, que perpassa todos os níveis de ensino, da educação infantil a 

superior. Apesar desta resolução afirmar a necessidade de se utilizar materiais didáticos 

específicos conforme o tipo de deficiência, a realidade está muito longe do que se prevê 

legalmente. Ainda na primeira gestão da Presidente Dilma Rousseff, a educação especial perde 

a condição de Secretaria (SEESP) e passa a integrar a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), por meio do Decreto 7480/2011. 

 Podemos nos perguntar a quem cabe a responsabilidade de produzir o material didático 

específico para os alunos surdos. É o que veremos a seguir.     

  

2.2 A educação de surdos e a legislação sobre livro/material didático 

 

 A Lei 10.753/03 (BRASIL, 2003) institui a Política Nacional do Livro Didático, mas 

não faz referência direta ao estudante surdo da mesma forma como se refere àqueles com 

cegueira no inciso XII do Artigo 1º.: “assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à 

leitura”. Mas, já prevê para estes alunos o acesso aos conteúdos por meios digitais como está 

no inciso VII do Artigo 2º: “livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de 

pessoas com deficiência visual”. Já o Decreto 7084/10 (BRASIL, 2010), que dispõe sobre os 

programas de material didático, em seu Artigo 28º. determina que “o Ministério da Educação 

adotará mecanismos para promoção da acessibilidade nos programas de material didático 

destinados aos alunos da educação especial e seus professores das escolas de educação básica 

públicas”, e, afirma no parágrafo seguinte que “os editais dos programas de material didático 

poderão prever obrigações para os participantes relativas à apresentação de formatos acessíveis 

para atendimento do público da educação especial”. 

Como vimos na introdução, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência 

(ONU, 2006), ratificada no Brasil pelos Decretos 186/08 (BRASIL, 2008) e 6949/09 (BRASIL, 

2009), em seu artigo 9º, garante, às pessoas com deficiência, “autonomia” e “igualdade de 

condições” em todas as áreas da vida, entre elas o acesso a educação. Assim como o Decreto 

7611/11 (BRASIL, 2011) em seu Artigo 5º, parágrafo 4º, determina que o Ministério da 

Educação preste apoio técnico e financeiro à produção e distribuição de livros didáticos em 
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Libras, com o apoio das novas tecnologias, tendo em vista possibilitar o “acesso ao currículo”. 

Anterior a este decreto, a Nota Técnica do MEC nº. 05, de 27 de abril de 2010 (BRASIL, 2010), 

tratava da implementação da educação bilíngue, argumentando em favor da inclusão escolar 

para todos os níveis de ensino, acompanhada do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). Esta nota exalta as ações do governo pela criação de legislações específicas e programas 

de apoio que caminhariam no sentido de garantir ao estudante surdo a acessibilidade linguística 

em sua vida escolar. Um dos programas do Ministério da Educação para a efetivação da 

educação bilíngue apresentados na nota técnica abarca a distribuição de livros didáticos 

acessíveis aos alunos surdos: 

 

8) Livros Didáticos e Paradidáticos em Libras – no âmbito do Programa Nacional do 

Livro Didático – PNLD, foram disponibilizados, em 2006, 33.000 exemplares do 

livro didático de alfabetização, produzido no formato acessível Língua 

Portuguesa/Libras. Em 2007/2008 foram distribuídos 463.710 exemplares da coleção 

Pitanguá com o mesmo formato (língua portuguesa, matemática, ciências, geografia 

e história), destinados aos estudantes com surdez dos anos iniciais de ensino 

fundamental. Em 2011 estão sendo disponibilizados 254.712 exemplares da coleção 

Porta Aberta acessível em Libras (BRASIL, 2010). 

 

Por estes poucos dados apresentados pelo Ministério da Educação, percebemos que as 

iniciativas para ofertar livros didáticos em língua de sinais se concentram nas séries iniciais do 

ensino fundamental, não contemplando os estudantes a partir do 6º. ano. Neste sentido, parece 

haver um entendimento de que passado o período de alfabetização o aluno surdo possuiria as 

condições de leitura que o permitiriam ter acesso aos conteúdos em livros didáticos tradicionais. 

Mas, conforme Lodi et al. (2012): 

 

Letramento (...) confunde-se com a noção de alfabetização, na qual a escrita torna-se 

instrumento de desenvolvimento de competências individuais, cujo objetivo é o 

sucesso escolar. Além disso, há a imposição de normas e de estruturas de poder e 

saber baseadas naquelas das ditas ‘classes dominantes’, o chamado fracasso escolar 

recai sobre os indivíduos (ibid., p. 13) 

 

Para as autoras, o conceito de letramento vai além das ações de natureza física, cognitiva 

e linguística, mas abarca uma dimensão social e político-ideológica, indo, assim, além do 

universo da escrita. São múltiplas as práticas exercidas pelas “agências de letramento” como a 

família, a igreja e a escola, onde oralidade e escrita se sobrepõem a Libras. Neste contexto, a 

educação de surdos possui particularidades, que tem na Língua de Sinais o centro de suas 

tensões, a partir de uma desvalorização da Libras frente à língua portuguesa, enquanto uma 

forma de reapropriação e ressignificação da língua escrita. Neste processo, podemos considerar 
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que o livro didático em português escrito é não só ineficiente para o aprendizado dos alunos 

surdos, como também reflete estas relações de poder. A comunidade surda se mantém, assim, 

tensionada pelas funções ideológicas de manutenção de poderes estabelecidos pela língua 

escrita. Podemos ressaltar com as autoras, por um lado a importância da escrita para o sujeito 

surdo, mas, também, criticar a forma como esta lhe é imposta, inferiorizando-se as diferenças 

e acentuando a dicotomia entre escrita e Libras. Os surdos, influenciados por este olhar, 

consideram a leitura e a escrita como o reconhecimento imediato de palavras, tomadas de forma 

isolada dentro do texto. Aprofundaremos esta questão no próximo capítulo. 

Sabemos que o livro didático enquanto um recurso a ser utilizado em sala de aula possui 

diversas possibilidades, assim como limitações. Silva (2012) apresenta em seu artigo o processo 

de fetichização do livro didático no Brasil a partir dos discursos de governos, da mídia e do 

entendimento da maioria da sociedade. Ressalta a importância econômica, ideológica e política 

que envolvem a produção, distribuição e utilização dos livros didáticos nas escolas brasileiras, 

sobretudo com a implementação do PNLD na década de 1980. O manual escolar assume, assim, 

funções que vão além do auxílio didático, mas se tornaram um elemento fundamental para a 

formação do aluno e como fonte de informações ao professor. 

 

Além de consagrado em nossa cultura escolar, o livro didático tem assumido a 

primazia entre os recursos didáticos utilizados na grande maioria das salas de 

aula do Ensino Básico. Impulsionados por inúmeras situações adversas, grande 

parte dos professores brasileiros o transformaram no principal ou, até mesmo, 

o único instrumento a auxiliar o trabalho nas salas de aula (ibid., p. 806) 

 

Como vimos, a produção de material didático específico para o aluno surdo está presente 

na legislação. Mas, no INES, somos comtemplados pelo PNLD e, periodicamente, escolhemos 

um livro didático dentre algumas opções oferecidas pelo Ministério da Educação. Definimos, 

assim, qual coleção será escolhida para o segundo segmento do ensino fundamental e para o 

ensino médio. Todas as opções coincidem em não apresentar nenhum diferencial para a 

educação de surdos, mantendo a tradição de muitos textos escritos, acompanhados pela 

linguagem acessória usual dos mapas, gráficos, tabelas e fotografias. Enfim, nas minhas aulas, 

os livros didáticos passam grande parte do ano nas prateleiras da sala de Geografia, utilizando, 

volta e meia, as imagens citadas. Por serem na segunda língua dos alunos, sua utilização termina 

sendo muito parcial. É um direito de todo estudante no país ter acesso ao livro didático, mas no 

caso dos surdos este acesso deve ser relativizado, pois ter o livro não significa que ele seja 

utilizado, ou pior, que ele seja compreendido. Mas, nos dias de hoje, direitos são, também, 

mercadorias, assim como cidadãos são consumidores. O PNLD, apesar de seus pressupostos 
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para a melhoria da educação, está incorporado, também, aos interesses do mercado editorial, 

onde o MEC é um dos maiores compradores mundiais de livros, como demonstra Silva (2012). 

 

Apesar de o volume de vendas de livros não didáticos ter crescido nos últimos 

anos e de as redes privadas de ensino representarem um bom mercado, a 

vitalidade do setor editorial no Brasil se deve à compra de grandes quantidades 

de exemplares pela Fundação de Assistência ao Educando (FAE), órgão do 

Ministério da Educação (MEC), através do PNLD. Os livros didáticos, 

impulsionados sobretudo pelo PNLD, são responsáveis por sessenta por cento 

de todo o faturamento da indústria livresca no Brasil.” (ibid., p. 810) 

 

Trata-se de um grande negócio, de cifras milionárias, com intenção universalizante, ou 

seja, atender a todos os educandos do ensino básico brasileiro. Mas devemos nos perguntar: 

Como ficam os estudantes surdos, que possuem enorme dificuldade com a língua portuguesa? 

No INES recebemos os livros didáticos de Geografia pelo PNLD, mas sua utilização em sala é 

extremamente precária, uma vez que os alunos não dominam a língua escrita e, sendo, assim, 

nos limitamos na maioria dos casos a trabalhar somente com os mapas, gráficos e ilustrações, 

mas impossibilitados de recorrer aos longos textos que geralmente compõem os manuais 

escolares. Se o PNLD tornou o livro didático uma política de Estado, essa política também está 

intimamente ligada a interesses comerciais, que praticamente excluem formas de acessibilidade 

às minorias linguísticas, como é o caso dos surdos. Uma situação que burla as garantias 

presentes na própria Constituição de 1988 em seu artigo 208: “O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de (...) VII – atendimento ao educando no ensino 

fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde”. Mas, com as ações públicas subsidiando interesses privados, 

a acessibilidade de um material didático voltado especificamente para o estudante surdo parece 

algo pouco comercializável para as grandes editoras que dominam o mercado. Devemos 

considerar também que só recentemente está se reconhecendo o português como segunda língua 

para o estudante surdo e ainda não se desenvolveu conhecimento de como escrever um livro 

didático na L2 de alguém. Apenas livros infantis de literatura tradicional são voltados para este 

público específico. Mas, como bem observa Hofling (2000, p. 164): 

 

No processo decisório relativo a essa política pública, o Estado tem como 

parceiros representantes do setor privado, inserindo nessas esferas de decisão 

mecanismos de mercado no mínimo discutíveis quando da definição de gastos 

de recursos públicos. É impossível supor a ausência de tais grupos editoriais 

nos rumos do PNLD, uma vez que o MEC não é produtor de obras didáticas. 

Mas o que é significativo para a discussão é a compra de milhões de livros 

didáticos, pelo Estado, de um número reduzido de editores, situação que vem 

se confirmando por um longo período. 
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Lacerda et alii (2013) fazem uma análise das políticas para a educação bilíngue no 

Município de São Paulo nos últimos dez anos. Hoje coexistem na cidade escolas bilíngues para 

surdos e escolas inclusivas, permitindo às famílias com crianças e adolescentes surdos escolher 

o espaço escolar para seus filhos. Analisam documentos oficiais e a legislação municipal 

específica que cria tais condições de acesso, enfatizando em ambas a valorização da Libras para 

o ensino bilíngue de estudantes surdos como o caminho ideal de construção do conhecimento. 

 

Com o Decreto nº 52.785/11, a educação especial transformou as escolas 

especiais em bilíngues e definiu a escolha de algumas escolas regulares como 

polos de atendimento inclusivos e bilíngues para surdos. O foco central dos 

documentos analisados é marcar a Libras como língua de acesso aos 

conhecimentos pelos alunos surdos e criar condições a fim de que ela circule 

nas escolas (ibid, p.69). 

 

Os autores fazem uma análise dos avanços obtidos, em uma perspectiva propositiva, 

ainda em construção. Fazem uma avaliação positiva, pois os documentos analisados pelos 

autores definem os profissionais necessários para a educação bilíngue, tais como professores 

bilíngues, instrutores e intérpretes de Libras, uma garantia legal para os surdos. Mas, se por um 

lado analisam com muita propriedade os profissionais envolvidos na educação bilíngue de 

surdos, existe a carência de uma reflexão a respeito dos materiais didáticos necessários para 

este contexto. Em verdade encontramos poucas referências que façam análises mais 

aprofundadas sobre o material didático específico para o aluno surdo, parece que a questão 

linguística na literatura sobre a educação de surdos recai mais sobre o processo de construção 

do conhecimento do aluno, as questões de aprendizagem do Português, as relações entre os 

alunos e os professores e a complexidade do trabalho do intérprete em sala de aula. Quando 

muito, a necessidade de material didático específico é apenas citada em relação a importância 

da visualidade para os alunos, mas sem muitos desdobramentos ou proposições. No próximo 

capítulo analisaremos a dimensão estética presente na educação de surdos, fazendo dialogar 

questões pedagógicas que envolvem linguagem e representação, assim como a produção de 

sentidos e significados no processo de aprendizado.  
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3. LINGUAGEM, IMAGEM E VISUALIDADE NO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA 

SURDOS 

 

3.1 A linguagem: o desafio na produção de sentidos 

 

 O professor ouvinte que atua em uma escola bilíngue para surdos, como o INES, terá na 

comunicação com as turmas seu maior desafio. A princípio poderá imaginar que, não sabendo 

língua de sinais, conseguirá estruturar o conteúdo e apresentá-lo aos alunos através do português 

escrito. Mas a maioria dos alunos surdos tem grandes dificuldades com a leitura e a escrita, o 

que impossibilita essa estratégia inicial. Situação inusitada, para não dizer trágica, professor e 

alunos que não falam a mesma língua. 

 Na verdade, quando falamos em aluno surdo não podemos universalizar esta condição, 

seja linguística ou culturalmente. No caso do INES, as turmas são muito heterogêneas, a maioria 

dos alunos são sinalizantes, mas com diferentes níveis de fluência em língua de sinais, alguns 

(poucos) são oralizados, também em diferentes níveis de fluência. Destes últimos, muitos são 

os que ficaram surdos depois de aprenderem a língua oral na infância. Mas todos apresentam a 

mesma dificuldade: o grande atraso na competência em 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. Esta dificuldade é um problema sério, pois estabelece 

um enorme obstáculo para os alunos estudarem as informações das aulas, uma vez que esses 

conteúdos não estão disponibilizados em Libras. Com o apoio do texto de Kelman (2011), 

percebe-se o papel imprescindível da metacomunicação nos processos de ensino-

aprendizagem, sobretudo no contexto da educação de surdos. Nas palavras da autora:  

 

Um aluno pode não aprender porque não quer, porque não está interessado ou por 

medo. Um bom clima psicopedagógico na sala de aula influencia o interesse dos 

alunos surdos. Assim, a metacomunicação torna-se um fator fundamental na 

educação da criança surda, participando na produção de significados (ibid, p. 198). 

 

A metacomunicação assume a importância apresentada por Kelman, sobretudo neste 

contexto em que professor ouvinte e alunos surdos não falam a mesma língua. Pontecorvo 

(2005) cita a importância da interação entre o docente e a turma e dos alunos entre eles. Para 

ela a “argumentação” é central para o processo de aprendizado que se estabelece na escola, pois 

a interlocução e a defesa de seus argumentos atuam decisivamente nos espaços educativos. Um 

aspecto interessante no INES é que as turmas são pequenas, com no máximo quinze alunos, o 
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que é fundamental, tendo em vista a diversidade linguística das turmas e a enorme diferença no 

nível de conhecimentos entre os alunos de uma mesma série. Assim é possível praticar de forma 

mais efetiva a interlocução proposta em Pontecorvo (2005). 

Dessa forma, a Linguística é um campo científico imprescindível para refletir sobre a 

produção de material didático específico para o aluno surdo. Afinal, a comunicação com os 

alunos é parte fundamental do processo de ensino e aprendizagem. Estudiosa da língua de sinais 

e dos processos sociais que envolvem o sujeito surdo, Quadros (1997) defende que a pessoa 

surda desenvolve a língua de sinais naturalmente, a partir da interação com surdos sinalizantes 

e, assim, ressalta a importância deste contato se iniciar o quanto antes, de preferência já desde 

os primeiros meses de idade, para garantir a aquisição linguística na idade certa. Em outro texto 

(QUADROS, 2008) enfatiza o estágio apropriado para a aquisição da linguagem em um 

“período crítico” para este processo que, se ultrapassado, traz prejuízos, não só à cognição, mas, 

também à aquisição do português como segunda língua. Com base em tais argumentos, 

podemos defender que a produção de materiais didáticos em língua de sinais deve ser uma 

preocupação urgente aos projetos pedagógicos que atuam na educação de surdos. Isto, como 

forma de garantir a este estudante um acesso mais pleno ao currículo escolar por meio de tais 

materiais.  

Podemos analisar este processo de elaboração de materiais didáticos para surdos 

inspirados em uma perspectiva teórica bakhtiniana. Por este caminho temos condições de 

refletir sobre o processo de significação que envolve o comunicar-se em suas múltiplas 

dimensões, uma abordagem histórico-cultural da constituição das subjetividades através da 

linguagem, inspirada na ótica enunciativo-discursiva. No clássico “Marxismo e Filosofia da 

Linguagem”, Bakhtin (2009) apresenta a importância da fala para os seres humanos, o que nos 

remete ao primeiro contato (dos ouvintes) com o mundo, que se dá através do som. Nesta 

relação entre sujeito e objeto, entre dentro e fora, falar é tomar a palavra do outro e o desafio 

está em fazer dialogar esta relação. É recíproca a relação entre o sujeito e a língua na produção 

dos sentidos, em um processo de criação e apropriação, mais que o fazer de uma atividade. O 

autor nos alerta, assim, para a dualidade entre a sincronia das normas e a diacronia das 

transgressões, pois a língua é uma construção histórica, em constante processo de constituição. 

Se o poder e a força da língua ficam evidentes nos contextos de colonização e dominação 

cultural, podemos percebê-los na inserção precária e subalternizada do surdo no mundo ouvinte. 

Bakhtin se refere às “esferas” como comunidades linguísticas – a família, uma classe social ou 

um bairro – os diferentes espaços que frequentamos no dia-a-dia e que nos adaptamos, de forma 
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criativa, a cada um. Compreende a voz como uma expressão coletiva, um processo constitutivo 

alteritário e polifônico, em que as vozes se misturam dialogicamente.  

Vivenciei uma experiência bakhtiniana nos três primeiros anos que passei no INES. 

Trabalhava nos turnos da manhã e da tarde, havendo dias em que dava nove tempos de aula, 

das 7:15h às 17:20h, e fazia o curso de Libras à noite. Esta imersão na língua de sinais foi 

bastante intensa. Alguns dias, quando saía do INES, levava um tempo para deixar a modalidade 

visuo-espacial da Libras e voltar à modalidade oral-auditiva da língua falada. Sinalizava para 

pedir licença, agradecer ao trocador e me pegava sinalizando meus pensamentos no caminho 

de casa sob os olhares dos demais passageiros. Levava quase meia hora neste processo de 

retorno ao lar e à língua materna. Por outro lado, quando passo um tempo sem contato com os 

alunos e colegas surdos, nos períodos de férias, minha língua de sinais fica um pouco 

enfraquecida no retorno.   

 Geraldi (2003) aborda criticamente as concepções de linguagem presentes no trabalho 

do professor de Português. Em sua análise, parte da interlocução entre os sujeitos, 

compreendendo a produção e a constituição da linguagem como um acontecimento, onde a 

historicidade e o contexto social permeiam o sujeito. Na escola, por sua vez, a fala tradicional 

do professor é o meio de acesso aos conteúdos, em um processo de mão única, em que um 

sujeito explica e o outro aprende. Nestas práticas escolares o conhecimento é um dado pronto 

e acabado, passível de ser transmitido em sua totalidade e o livro didático clássico reproduz a 

condição de não interação entre o emissor e o receptor. Afirma o autor: 

 

É na tensão do encontro/desencontro do eu e do tu que ambos se constituem. E, nessa 

atividade, constrói-se a linguagem enquanto mediação sígnica necessária. Por isso a 

linguagem é trabalho e produto do trabalho (GERALDI, p.19-20, 2003). 

 

Até chegar ao INES nunca havia tido contato com uma pessoa surda e pouco sabia em 

língua de sinais. Quase cinco anos se passaram até este momento e muitos foram os desafios 

encontrados, que exigiram estratégias específicas e o repensar de minhas práticas pedagógicas. 

A questão da Libras foi, a princípio, a maior dificuldade e demandou soluções criativas que 

permitissem chegar aos objetivos propostos. Atualmente, alcançado um nível de comunicação 

razoável, aumentaram as possibilidades de se planejar aulas mais eficazes em relação ao 

processo de ensino-aprendizado, abrindo novas perspectivas para minhas práticas em uma sala 

de aula.   

Mas a princípio imaginava que, não sabendo língua de sinais, conseguiria estruturar o 

conteúdo e apresentá-lo aos alunos através do português escrito. Mas como a maioria dos alunos 
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surdos não domina a leitura e a escrita, isto impossibilitou minha ideia inicial. Situação 

inusitada, para não dizer trágica, professor e alunos que não falam a mesma língua! Vale 

destacar a dedicação dos alunos para ensinar língua de sinais aos professores ouvintes. Mas, 

que outra escolha teriam? Havia turmas nas quais quase todos os professores eram novos e sem 

domínio da Libras. Haja paciência por parte dos alunos... Claro que esta situação gerou 

conflitos, alguns professores tiveram mais dificuldades com uma ou outra turma.  

A prioridade, ao longo de meu primeiro ano no Instituto, foi o aprendizado da língua de 

sinais, através da continuidade no curso de Libras e, principalmente, o contato frequente com 

os alunos. A Geografia foi um instrumento a mais neste aprendizado, a necessidade de ensinar, 

mesmo com as barreiras na comunicação, exigiu estratégias criativas em que procurava dar 

visualidade às questões através de meus desenhos no quadro e de imagens variadas. Mas no 

início nada era fácil. Ainda não haviam televisores e laptops nas salas de aula, então quase todo 

material visual utilizado precisava ser copiado em papel. Este primeiro exemplo que apresento 

(figura 1) é um material criado por mim em 2010 para uma aula com o sétimo ano, onde 

falávamos de questões relacionadas a urbanização brasileira e os problemas associados a esse 

processo. Surgiu de um desenho feito no quadro para ilustrar o conteúdo copiado pelos alunos 

em tópicos que explicavam a importância do saneamento básico e os problemas decorrentes de 

sua ausência.  

 

Figura 1. Material de apoio elaborado no ano de 2010. 
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Percebi a importância desse desenho, não só por ilustrar algumas palavras copiadas, 

auxiliando o entendimento de algumas frases, mas, sobretudo, por permitir a apreensão visual 

do tema, processo importante para o estudante surdo, algo que, à época, começava a 

compreender. Então, melhorei um pouco o desenho feito no quadro ao passá-lo para o papel, 

como forma de garantir que os alunos tivessem acesso posteriormente aquela imagem. Como 

não conheço um sinal específico para o termo “saneamento básico” em Libras, era necessário 

contextualizar a expressão, sinalizava mais ou menos da seguinte forma: “grande obra – canos 

– água limpa – todas as casas – outros canos – água suja – lugar que limpa a água suja”. Por 

este caminho seguia conversando com a turma, à época com minha pouca fluência na língua, 

buscando exemplos no dia a dia de cada um. Começava a perceber que a importância das 

imagens no ensino de Geografia para surdos vai além da ilustração de alguns temas; ela pode 

ser parte importante no processo de construção do conhecimento, garantindo mais referências 

à memória visual dos alunos. Ainda utilizo este desenho entre as imagens que compõem os 

slides sobre os problemas urbanos, aula em que também utilizo alguns pequenos vídeos do 

youtube. 

O que é importante ressaltar a partir deste relato é que 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 como aprofundaremos 

no capítulo 4.3.      

Já o segundo exemplo (figura 2) traz uma folha de apoio elaborada também em 2010 

para uma das aulas sobre indústria com o oitavo ano. Embora o desenho que compõe o título 

tente apresentar a centralidade das indústrias no processo de transformação da natureza em 

mercadorias, faltam imagens que ilustrem as matérias-primas e seus produtos. Uma falha que 

depois percebi ser óbvia. Mas um detalhe, que não sei se surtiu algum efeito, é a seta que liga 

as duas colunas que procura acompanhar o movimento do sinal em Libras para 

“transformação”. Outro detalhe que me recordo bem é que muitos alunos tinham mais 

familiaridade com a palavra “fábrica”, para a qual existe um sinal, mas desconheciam a palavra 

“indústria”.  
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Figura 2. Folha de apoio elaborada no ano de 2010. 

 

 

 Como já foi comentado, no INES as turmas são muito heterogêneas, a maioria dos 

alunos são sinalizantes, mas com diferentes níveis de fluência em língua de sinais, alguns 

(poucos) são oralizados, também em diferentes níveis de fluência. Destes, muitos são os que 

ficaram surdos depois de aprenderem a língua falada na infância. Em cada turma sempre havia 

pelo menos um aluno oralizado ou sinalizante, com um pouco mais de domínio do português. 

Eles foram imprescindíveis em meu primeiro ano no INES auxiliando no processo de aquisição 

da Libras e, sobretudo, na dinâmica em sala de aula. 

Dois profissionais do Instituto também me auxiliaram bastante no desafio linguístico 

vivenciado no INES, o assistente educacional e o intérprete. O primeiro é um profissional surdo, 

com ensino médio completo, que acompanha as aulas e auxilia o professor na comunicação 

com a turma. Tendo a mesma identidade dos alunos é uma referência importante em sala e pode 

auxiliar muito no processo de ensino aprendizagem. Infelizmente, a escassez destes 

profissionais no INES, não me permitiu experimentar esta situação por muitas vezes. Mas, as 

três assistentes surdas que tive por alguns meses, em uma ou outra turma, me ajudaram muito, 

sobretudo, em relação à didática em sala, a importância da visualidade para os alunos e nas 

conversas sobre os aspectos políticos e culturais da surdez. 

 O intérprete é o profissional responsável por fazer a ponte entre duas línguas e nada 

mais natural que no meu primeiro dia contasse com a ajuda de um. Mas estava determinado a, 
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pelo menos, tentar me apresentar e conhecer os alunos e, se estes solicitassem a presença do 

intérprete, eu o chamaria. Mesmo com meu desempenho lastimável, os alunos me impediam de 

chamar o intérprete. E assim foi ao longo do meu primeiro ano, quando só por uma vez consegui 

contar com a ajuda na interpretação da aula e, mesmo assim, por poucos minutos. Percebo hoje 

que esta atitude dos alunos, evitando a atuação do intérprete e me forçando, assim, a construir 

com eles caminhos alternativos às barreiras na comunicação, auxiliou muito meu aprendizado 

da Libras. Por sua vez, os intérpretes ainda contribuem muito no meu processo de aquisição da 

Libras, me ensinando sinais novos e tirando dúvidas nas conversas que temos pelo Instituto, 

assim como na frequente observação de suas atuações em palestras, reuniões e eventos.   

Mas, na medida em que eu planejava as aulas em uma estrutura baseada na Língua 

Portuguesa, com os conteúdos organizados em tópicos copiados no caderno, assim como as 

folhas de apoio, com pequenos textos, percebi com o passar dos meses alguns problemas neste 

processo. Apesar de me esforçar em explicar cada um dos tópicos do quadro, traduzindo palavra 

por palavra (os sinais que conhecia, claro) associando-as aos desenhos e fotografias que levava, 

poucos eram os alunos que realmente conseguiam acessar os conteúdos dessa forma e, 

praticamente, inviabilizava o estudo em casa. No exemplo abaixo (figura 3) podemos entender 

melhor esta questão. 

 

 

Figura 3. Questão de avaliação aplicada em turma de sexto ano em 2010. 
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Esta questão de avaliação realizada com o sexto ano no primeiro bimestre de 2010 foi 

uma de minhas primeiras tentativas de avaliar os alunos. A questão acima possibilita entender 

melhor o que foi exposto no parágrafo anterior. Trabalhávamos a estrutura interna do planeta 

Terra, uma aula que despertou bastante interesse nos alunos, com o auxílio das imagens do livro 

didático. Tive a impressão que os alunos haviam compreendido o longo processo de formação 

do planeta que originou as três camadas básicas de sua estrutura. Entretanto, na hora da 

avaliação me recordo que foi difícil para alguns se lembrar do nome de cada uma, apesar de 

saberem que a parte externa do planeta é dura e dentro dele é muito quente. O aluno surdo pode 

dominar o conceito, mas não as palavras em português... Podemos nos questionar, então: Como 

garantir o aprendizado dos conteúdos de Geografia utilizando-nos da Libras como língua de 

instrução em sala? Como também auxiliar o aprendizado do Português pelos alunos? E como o 

Português pode auxiliar a apreensão dos conteúdos geográficos? 

Uma primeira tentativa de utilizar a Libras no processo de avaliação ocorreu ainda no 

final de 2010, com uma turma de primeiro ano do ensino médio (figura 4). Apesar do desenho 

improvisado, a intenção era incorporar a Libras nas formas de avaliação tradicionais. 

Obviamente não deu certo pela questão logística, os alunos viam a resposta uns dos outros, mas 

como a ilustração era a mesma que tinham copiado no caderno, a memória visual permitiu aos 

alunos desenvolverem suas respostas com argumentações, de uma forma que não foi possível 

na questão anterior, que deveria ser respondida com o português escrito. 
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Figura 4. Questões de uma avaliação de primeiro ano, 2010. 

 

O desafio linguístico está posto para a educação bilíngue de surdos e em particular para 

a produção de material didático nesta perspectiva. Como podemos trabalhar a relação entre a 

Libras e o Português escrito de forma interdependente? Sim, pois uma questão imprescindível 

é a ausência de sinais específicos para os conceitos e conteúdos da Geografia. Falta a apreensão 

do sentido através do termo, ou da palavra específica, em nosso caso o sinal em Libras, que 

sintetize o sentido. Esta será mais uma responsabilidade que assumiremos no Grupo de 

Trabalho a ser montado no INES, uma vez que teremos a participação de professores surdos de 

Libras, o que legitima a criação de novos sinais, específicos para os conteúdos geográficos.  

A linguística se apresenta, assim, como um campo de estudos incontornável aos 

professores que lecionem para alunos surdos. É fundamental nesta relação compreender sua 

dimensão dialógica, a incompletude de olhar-se através do outro. Uma escola bilíngue para 

surdos como o INES é o local de encontro linguístico, do contato social e a interlocução que 

garante a constituição da experiência humana atuando, assim, no sentido proposto por 
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Pontecorvo (2005). Mas será que basta saber a língua de sinais para ensinar geografia aos alunos 

surdos? Certamente esta é uma premissa básica, mas a lógica é a mesma de uma escola para 

ouvintes, afinal não basta saber falar português para dar uma boa aula de Geografia para 

ouvintes. 

 

3.2 A representação: imagem e visualidade 

 

A importância da visualidade para a pessoa surda é um aspecto crucial de sua 

experiência de mundo, como é bem enfatizado na pesquisa de Buzar (2009). Esta autora defende 

a singularidade visuo-espacial da pessoa surda e suas consequências na educação deste 

estudante a partir da perspectiva histórico cultural de Vigotski. Os objetivos são os mesmos de 

qualquer modalidade de ensino, mas devem-se considerar os meios e as estratégias adequadas 

para os objetivos educacionais. Argumenta que a língua de sinais é imprescindível para a 

criança surda, que deve ter contato com ela o quanto antes para iniciar sua interação com o 

mundo e estimular seus processos de constituição do pensamento e da linguagem. A mediação 

semiótica encontra, assim, caminhos para a comunicação na interação com o mundo exterior a 

partir e pela linguagem. Portanto, a autora defende que a singularidade visuo-espacial do sujeito 

surdo deve referenciar de forma construtiva as estratégias pedagógicas. Utiliza-se das categorias 

vigotskianas de compensação, que no caso dos surdos ressalta a importância da visualidade e 

dos caminhos de rodeio, que são as múltiplas possibilidades que se apresentam ao ensino e a 

aprendizagem a partir de um obstáculo, que deve ser considerado em seus aspectos positivos e 

de criação. 

A centralidade da questão visual para os objetivos desta pesquisa é bem clara; deve-se 

não só por sua importância para o sujeito surdo, mas, também, como um tema fundamental para 

a pesquisa sobre material didático. O desenho, como veremos, é um recurso bastante útil nas 

aulas de Geografia. Um instrumento pedagógico importante, com desenhos no quadro pode-se 

tentar dar significação aos tópicos e frases e contextualizar algumas questões. Também é 

possível ilustrar sinais que não conheça, assim como palavras desconhecidas pelos alunos. Mas, 

como bem alerta Pino: “imagem e significação, e não apenas imagem, como parece desprender-

se das análises de Piaget, permitem a criança conhecer o objeto” (PINO, 2001, p. 44). Ou seja, 

as imagens são fundamentais na educação de surdos, mas por si só não garantem a construção 

dos significados dos conteúdos no processo de aprendizagem. 

O material didático de Geografia a ser elaborado futuramente no INES procurará 

associar a Língua de Sinais com a visualidade das imagens, na busca por facilitar a compreensão 
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dos conteúdos. Procurando, assim, atuar na “zona de desenvolvimento proximal” dos alunos, 

pois conforme Pontecorvo: “segundo Vygotsky, é eficaz somente aquele processo de ensino-

aprendizagem que antecede e desencadeia o desenvolvimento: mas é possível ensinar à criança 

só aquilo que ela é capaz de aprender” (PONTECORVO, 2005, p. 82). A questão da 

representação nos parece, assim, fundamental para explorar as possibilidades deste caminho 

pedagógico. Segundo Santaella e Nöth (2012) o mundo das imagens é composto por dois 

domínios indissociáveis: as representações visuais e as imagens mentais. Integradas a partir dos 

conceitos de representação e signo, nas suas variadas definições, atuam através dos campos da 

semiótica e da ciência cognitiva, investigando a teoria da representação que envolve os estudos 

da imagem. Assim, acompanharemos a visão destes autores em sua discussão sobre a semiótica 

da imagem nas relações que se estabelecem entre signos, linguagem e visualidade. 

 Segundo os autores a semiótica parte do princípio de que representações cognitivas são 

signos e as “operações mentais ocorrem na forma de processos sígnicos” (ibid., p.26). Em sua 

busca por modelos da imagem mental, os autores apresentam questões extremamente 

pertinentes para a educação de surdos, que refletem nossas preocupações acerca da importância 

da visualidade: “De que forma o conhecimento visual é representado? Será que também existem 

representações visuais do conhecimento linguístico?”  (ibid., p. 27). Não respondem 

diretamente a seus questionamentos, mas apresentam um caminho para os estudiosos da área, 

pois se a Libras é uma língua visual e espacial, devemos nos perguntar sobre o percurso do 

conhecimento e do aprendizado de nossos alunos surdos. Por certo, um tema mais ligado à 

Psicologia da Educação e à Linguística e que no momento foge às nossas pretensões, mas é 

incontornável em um futuro próximo. 

Segundo eles, a partir de uma leitura analógica da representação cognitiva, podemos 

defender a ideia das imagens mentais, “pois o conhecimento tem (...) caráter de uma imagem 

como esquema, um mapa cognitivo e, principalmente, como estrutura mental espacial” (ibid., 

p.33). É por esta vertente do conceito de imagem mental que se tem uma visualidade estruturada 

de forma sistemática e acessível, formada a partir de uma rede de informações portadoras e 

produtoras de conhecimento.  

 

O conceito de imagem se divide num campo semântico determinado por dois 

polos opostos. Um descreve a imagem direta perceptível ou até mesmo 

existente. O outro contém a imagem mental simples, que, na ausência de 

estímulos visuais, pode ser evocada (p. 38). 
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O entendimento desta dualidade da imagem como percepção e imaginação é uma 

questão importante para os objetivos da pesquisa. A compreensão da imagem como 

representação visual e imaginação mental nos traz um dado importante para a elaboração de 

materiais didáticos para surdos, uma vez que não podemos banalizar a utilização das imagens 

considerando que estas permitam um entendimento mais efetivo dos conteúdos trabalhados. 

 O exemplo abaixo (figuras 5 e 6) ilustra uma questão de avaliação para o sétimo ano, 

que ainda utilizo em trabalhos em grupo e reflexões coletivas. Observamos que a inserção das 

imagens permite visualizar as frases propostas, as quais precisei traduzir para os alunos. Na 

verdade, bastaria a eles identificar o ano de cada opção para relacioná-las às ilustrações, na 

ordem cronológica indicada, mas percebo alguma dificuldade dos alunos em relação às escalas 

do tempo histórico que envolvem séculos. Uma questão interdisciplinar para os professores de 

Geografia, História e Matemática. Mas, o processo de transformação do espaço geográfico é 

facilmente percebido pelos alunos a partir das imagens. Se isto se deve a “singularidade visuo-

espacial do sujeito surdos”, como nos afirma Buzar (op. cit), as teorias vigotskianas da 

compensação e dos caminhos de rodeio nos inspiram a criar estratégias que reforcem o poder 

das imagens na educação de surdos. Em nosso caso, a produção de material didático específico 

deve acompanhar alguns desses pressupostos, mas sem perder de vista as possibilidades de 

interação das imagens com a Libras e desta com a o Português escrito. 
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Figura 5. Questão de avaliação aplicada ao sétimo ano. 
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Figura 6. Continuação da questão da figura 5. 

 

 

A partir da observação do exemplo acima, podemos nos perguntar junto aos autores: 

“Será que as imagens podem ter significado diretamente como signos visuais, ou o significado 

da imagem só se origina pela mediação da linguagem?” (ibid., p.43). Eles esclarecem que as 

pesquisas mais recentes apontam para a interdependência da imagem em relação a linguagem. 
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Segundo eles esta relação é íntima e variada, o contexto verbal, como comentário ou explicação, 

direciona a interpretação da imagem.  

  

A imagem pode ilustrar um texto verbal ou o texto pode esclarecer a imagem 

na forma de um comentário. Em ambos os casos, a imagem parece não ser 

suficiente sem o texto, fato que levou alguns semioticistas logocêntricos a 

questionarem a autonomia semiótica da imagem (ibid., p. 55). 

 

Mas, no exemplo analisado, as frases são quase dispensáveis, uma vez que a intenção é 

que os alunos compreendam a transformação da paisagem enquanto um processo ao longo do 

tempo. O que faço atualmente com estas imagens é um trabalho em grupo, onde recebem os 

desenhos já recortados e precisam organizá-los cronologicamente em uma cartolina, iniciamos 

assim um debate sobre as mudanças ocorridas na paisagem e os agentes que atuam neste 

processo. É imprescindível estar atentos à possível complementaridade entre imagem e texto, 

percebendo nesta relação se as informações não estão redundantes, discrepantes, ou mesmo, 

contraditórias. 

 Nas próximas figuras temos alguns exemplos que compõem a apresentação de slides 

sobre a atual divisão regional do mundo, utilizados em aulas com o nono ano. Percebam que o 

primeiro slide da apresentação tem em seu título a divisão dos países em ricos e pobres, e não 

em desenvolvidos e subdesenvolvidos. A tentativa era utilizar, em princípio, palavras 

conhecidas pelos alunos, uma simplificação reducionista do conceito, mas que buscava 

aproximar dos alunos o sentido inicial da questão. Esse slide traz uma imagem de satélite 

trabalhada em computador que apresenta todos os continentes vistos a noite, o que permite um 

debate interessante sobre os porquês de alguns países serem mais iluminados que outros.  
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Figura 7. Imagem do planeta à noite com as luzes acesas. 

 

 A partir desse debate inicial, procuramos estabelecer os sentidos da desigualdade em 

escala mundial e chegamos ao mapa da divisão Norte - Sul, entre países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. A comparação entre as duas imagens permite ao surdo compreender melhor 

a questão com o auxílio da visualidade, percebendo as desigualdades regionais do mundo, como 

o caso do continente africano praticamente todo no escuro. Mas também desigualdades internas 

de cada país, como no Brasil, o Centro-Sul mais iluminado em comparação ao resto do 

território, que ilustra a concentração espacial da riqueza. E perceber países iluminados e “ricos”, 

mas com grande parte da população na pobreza, nosso caso, assim como Índia e México.  
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Figura 8. Mapa da divisão regional do mundo. 

 

A singularidade visuo-espacial dos alunos surdos é, assim, uma condição para a 

produção de material didático específico, principalmente no caso da Geografia. Grande parte 

dos conteúdos que trabalham os conceitos de espaço, paisagem, território e região, são 

extremamente visuais, permitindo exemplificações por meio de mapas, ilustrações, fotografias 

e vídeos. O aprendizado da Geografia só tem a se beneficiar desta relação entre imagens, Libras 

e Português, tornando os conteúdos mais acessíveis aos alunos e, talvez, proporcionando novas 

possibilidades de ensino. 

A fotografia é um tipo de imagem que, segundo Santaella e Nöth (2012) possui uma 

especificidade em relação aos outros tipos de imagem e merece, portanto, uma atenção mais 

detalhada de nossa parte. A fotografia detém uma aura de realidade, como se fosse possível, 

através dela, se capturar uma fração do espaço-tempo. Mas para os autores, isso não é assim tão 

simples: 

 

A característica semiótica mais notável da fotografia reside no fato de que a 

foto funciona, ao mesmo tempo, como ícone e índice (...). Por um lado ela 

reproduz a realidade através de (aparente) semelhança; por outro ela tem uma 

relação causal com a realidade devido às leis da ótica (ibid., p. 100). 

 

À apresentação de slides sobre a divisão regional do mundo atual analisada nas figuras 

7 e 8, se seguiam imagens ilustrativas das características marcantes para os diferentes países. 



 51 

Educação, saúde, cenas da qualidade de vida e da falta dela, organização urbana, transportes, 

relações econômicas e sociais... As fotografias assumem um papel de realidade, mas sujeitas a 

interpretação por parte dos alunos, pois “a relatividade semântica da foto se deve ao fato de que 

a percepção de imagens fotográficas possui elementos culturais” (ibid., p. 110). Nos exemplos 

abaixo temos imagens utilizadas em aulas do oitavo ano, elaboradas no ano de 2012, onde 

trabalhamos características visuais dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nas figuras 9 

e 10, observamos a paisagem urbana em Nova Iorque, nos Estados Unidos e em La Paz, na 

Bolívia. Nas figuras 11 e 12, temos uma rua em Amsterdã, na Holanda, e outra em Lagos, na 

Nigéria. O perigo de tais comparações é cair em uma visão superficial e generalista onde nos 

países ricos tudo é perfeito em contraste ao caos nos países pobres. É possível relativizar a 

questão, analisando com os alunos a própria cidade do Rio de Janeiro, onde temos Nova Iorque 

e La Paz em bairros próximos.

 

 

Figura 9 

 

 

Figura 10
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Figura 11 

 

Figura 12

Santaella e Nöth, baseando-se nas ideias do historiador da arte Gombrich, afirmam 

sobre a iconicidade da fotografia que “mesmo quando a leitura da foto deve primeiro ser 

aprendida, esse processo de aprendizagem é sensivelmente mais fácil que o aprendizado de 

um código realmente arbitrário, como, por exemplo, uma língua natural” (ibid., p. 111). Os 

mesmos autores distinguem três paradigmas da imagem em relação às formas de produção, 

armazenamento, transmissão e relação com o mundo. São eles: o pré-fotográfico (manual, as 

imagens artesanais, da pintura a escultura), fotográfico (que pressupõe o dinamismo entre 

imagem e objeto) e pós-fotográfico (as imagens computadorizadas, o mundo digital) (ibid., 

p. 161). Apesar de vivenciarmos atualmente este último paradigma, os outros dois ainda se 

mantém vivos e incorporados aos novos tempos. As imagens em movimento das mídias 

digitais nos permitem imaginar inúmeras possibilidades de abordagem para os temas 

geográficos, associando-as as explicações em Libras e Português. Neste sentido, devemos 

investigar a questão da imagem levando em conta a dimensão multicultural que percorre a 

educação de surdos, como veremos no próximo capítulo. 
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4. MATERIAL DIDÁTICO BILÍNGUE DE GEOGRAFIA PARA SURDOS 

 

4.1 Em busca de uma perspectiva multicultural 

 

Ainda na expectativa pela convocação no concurso, no ano de 2009, os alunos do 

INES, organizados em seu grêmio estudantil, iniciaram uma série de protestos contra o 

processo seletivo, uma vez que este era constituído de apenas uma fase (prova objetiva de 

geografia, português e legislação). Não exigia conhecimentos na Língua Brasileira de Sinais 

e não pontuava experiência na educação de surdos8. Acompanhei os acontecimentos com 

certa apreensão, pela imprensa e pela internet. No site da Associação de Servidores do INES 

(ASSINES) tinha acesso às atas de reuniões entre alunos, pais, direção e servidores sobre o 

tema. Percebi, então, a materialidade dos conflitos que envolvem a educação de surdos, para 

além do debate político e acadêmico, onde minha própria condição de professor ouvinte 

reflete a luta histórica desta comunidade por direitos e respeito a sua identidade linguística e 

cultural. 

Minha responsabilidade só aumentava na medida em que percebia o tamanho do 

desafio que estava por vir. No mês de janeiro de 2010, os novos servidores do INES 

realizaram um curso intensivo de capacitação, com aulas de Libras pela manhã e palestras 

sobre surdez a tarde. Neste período concluímos o equivalente ao primeiro nível do curso de 

língua de sinais do instituto, composto de cinco níveis, com duração de dois anos e meio. Por 

ser o nível básico, aprendemos o alfabeto manual, os números, sinais de membros da família, 

dias da semana, meses, alguns lugares, cores, enfim, sinais de uso mais cotidiano. Em 

fevereiro, as aulas se iniciaram. 

Lembro de meu primeiro dia de aula. A imponência do edifício central do Instituto, 

com sua arquitetura que remete a outros tempos, um pé direito altíssimo e os longos 

corredores que escondiam apertadas salas de aula. A ação do tempo e a falta de conservação 

contribuíam para o ar sombrio de uma antiga escola monumento. Expectativa pela recepção 

em sala tendo em vista os protestos alguns meses antes. Nas muitas aulas que dei em meu 

primeiro dia, pela manhã e pela tarde, fui muito bem recebido em todas as turmas; certamente 

                                                           
8 Reportagem sobre manifestação dos alunos: http://www.youtube.com/watch?v=S1-BjYhoIWs, acessado em 

07/11/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=S1-BjYhoIWs
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eles estavam muito mais acostumados a lidar com os ouvintes do que eu com os surdos. Vale 

comentar novamente o sincero interesse de grande parte dos alunos nas aulas, uma 

curiosidade científica sobre o mundo em seus aspectos naturais e sociais que vi em poucos 

alunos ouvintes. À exceção da língua de sinais, em tudo o INES se assemelha a uma escola 

dita “normal”: aulas, recreio, alunos, uns mais bagunceiros, outros mais estudiosos, paqueras, 

debates acalorados, volta e meia uma confusão, brigas, futebol, um celular furtado, alunos 

que matam aula pelo Instituto, o refeitório que cozinha a todos no verão, alunas que gostam 

de novela, alguns gostam de funk, outros de samba, vez ou outra algum aluno é expulso. 

Enfim, uma clássica escola pública brasileira, com a particularidade que todos os alunos são 

surdos e a grande maioria utiliza a língua de sinais.  

Os estudos sobre multiculturalismo podem dar uma preciosa ajuda para refletirmos 

sobre alguns aspectos que surgem no dia a dia de um professor de alunos surdos. O debate 

multicultural em educação é um caminho teórico imprescindível para se pensar uma proposta 

de material didático em Libras para este estudante. À concepção médica da surdez, visão que 

enfatiza ausência da audição e a deficiência, contrapomos uma perspectiva cultural dos 

surdos enquanto minoria linguística (KELMAN, 2011). O debate sobre identidade e 

diferença é um caminho necessário tendo em vista a relação entre o professor ouvinte e o 

aluno surdo, assim como a necessidade de se repensar a escola e o currículo a partir de 

premissas multiculturais. Em outro texto, Kelman (2012) debate sobre as especificidades do 

bilinguismo para o aluno surdo, processo que evidencia conflitos com a cultura ouvinte 

dominante. O texto revela a importância de se associar ao debate sobre o bilinguismo as 

questões do biculturalismo, uma vez que a chamada “comunidade surda” não é homogênea, 

mas um ambiente bicultural e que “a consciência da diferença fortalece a contra-hegemonia 

dentro da própria cultura surda” (ibid., p. 67). Neste sentido, buscamos justificar por este viés 

multicultural a importância de produzirmos um material bilíngue e não exclusivamente em 

Libras, mas tendo-a como L1, associada a Língua Portuguesa como L2, em vista de 

contemplar, dessa forma, os entrecruzamentos linguísticos que permeiam a comunidade 

surda. 

Nesta busca, podemos encontrar um interessante relato em artigo de Saylor (1992) 

que aborda o processo de transformação vivido pela autora enquanto professora ouvinte 

atuante na educação de surdos. A experiência intercultural vivenciada por ela, e que estimula 
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o repensar de suas práticas, é narrada a partir da realização de um programa de férias 

bilíngue/bicultural para crianças surdas, intitulado BRIDGES. A cena narrada na introdução 

de seu texto é bastante ilustrativa. Um repórter da TV, em visita ao programa, pergunta a 

autora: “Como se sente o surdo vivendo em uma sociedade de pessoas ouvintes?” Ela 

considera mais adequado chamar algum dos surdos da organização para responder, mas o 

entrevistador insiste pois ela seria a voz dos surdos. A conclusão da autora sobre o episódio 

é clara “como muitos ouvintes, o repórter não estava interessado em saber o que as pessoas 

Surdas têm a dizer sobre sua própria experiência.” (ibid., p.35). Apresenta-nos em seguida a 

Margaret, uma senhora surda, voluntária no programa, que tratava as crianças como seus 

netinhos surdos. Por essa relação carinhosa e de identificação, carregava em seu crachá o 

título de “avó surda”. A reflexão da autora é decisiva: “Ela percebeu que as pessoas surdas 

têm algo a passar às crianças surdas que ela nunca pôde” (ibid., p.36). Ela percebeu que, 

como professora ouvinte, era capaz de ensinar os conteúdos das matérias aos alunos surdos, 

mas incapaz de funcionar como modelo de vida e de futuro para eles.  

O texto de Saylor é do começo dos anos 1990, quando, em muitos países do mundo, 

a metodologia de ensino para surdos já se afirmava em bases bilíngues. A Comunidade Surda 

reivindicava seus direitos enquanto minoria linguística e cultural, tendo no respeito à língua 

de sinais a sua principal bandeira. O texto se mantém atual para pensarmos a realidade 

brasileira e o momento atual das políticas para educação de surdos no país. A discussão em 

torno do Plano Nacional de Educação ilustra bem a questão. A comunidade surda no Brasil 

(Federação Nacional - FENEIS, associações locais) defende a escola bilíngue para surdos 

como o melhor espaço de ensino (a escola especial) e a melhor metodologia (o bilinguismo, 

Libras como primeira língua e o português escrito como segunda). Mas, como vimos na 

introdução deste trabalho, o Governo Federal e Congresso Nacional insistem na inclusão total 

dos alunos com deficiência na rede regular, alegam consonância à tendência mundial e às 

orientações da ONU e do Banco Mundial. No fim das contas, a inclusão custa menos; é caro 

manter escolas especializadas ou classes especiais (onde são poucos alunos para muitos 

profissionais envolvidos). Em tempos de “ajuste fiscal” e contenção de gastos públicos, 

escolas e classes para surdos são fechadas e estes alunos são espalhados na rede já existente. 

Mas como poderia a inclusão funcionar em um sistema de ensino que não funciona?  
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As questões apresentadas por Saylor (1992) remetem a alguns processos que vivencio 

no INES. Lá há um profissional que auxilia o professor em algumas aulas, denominado 

assistente de alunos surdos. Formado, pelo menos, no ensino médio, acompanhava as minhas 

aulas esclarecendo questões mais complicadas na comunicação entre professor e alunos. 

Muitas vezes, verdades científicas e assuntos diversos precisavam da confirmação deste 

adulto surdo para que os alunos acreditassem. No ano de 2013, mais de trinta professores de 

Libras, quase todos surdos, entraram no INES por concurso. Os primeiros professores surdos 

concursados a entrar no Instituto, em toda a sua história. Um momento histórico e político 

para a comunidade surda, mas também para os alunos; uma transformação simbólica, pois o 

corpo docente antes era majoritariamente ouvinte, na sala dos professores quase não se viam 

sinais. Percebo que para os alunos do INES, 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.  

Acredito que a Geografia teria muito a contribuir no debate multicultural em torno da 

educação de surdos, para além das questões de ensino em sala de aula. São muitos temas 

inexplorados e de responsabilidade dos geógrafos: a análise da territorialidade da 

comunidade surda e da escola bilíngue; a espacialidade vivenciada por esta minoria 

linguística e cultural, nas diversas escalas de análise; a experiência da surdez à luz dos 

conceitos da Geografia; a inserção do surdo na sociedade brasileira em uma análise sócio 

espacial. Os diferentes enfoques geográficos poderiam criar novos caminhos para 

problematizar as questões políticas e sociais que envolvem surdez, contribuindo nas 

polêmicas atuais em torno da educação de surdos, um território em disputa nas políticas 

públicas e no debate acadêmico.      

Mas, o breve debate apresentado em torno do multiculturalismo na educação nos leva 

a considerar a importância dessa área para a produção de material didático específico. 

Considerada no respeito à identidade linguística e cultural na organização e formulação dos 

conteúdos, respeitando a diversidade identitária dentro da própria comunidade surda. 

Valorizar a Libras em sala de aula é um caminho essencial. É a primeira língua do estudante 

surdo sinalizante e inclui a presença de intérpretes e professores surdos e ouvintes bilíngues. 
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Mas, outras ações precisam ser tomadas, como, por exemplo, implementar a produção de 

material didático acessível, em uma perspectiva bilíngue. 

Outra questão que nos é imposta pelo debate multicultural é que o próprio processo 

de produção de um material didático para surdo deve incorporar professores desta 

comunidade em suas ações. Isto porque estes professores possuem a identidade dos alunos 

que queremos atingir, possuem um passado como estudantes surdos e, hoje professores, 

devem ter um papel de protagonismo e uma participação decisiva na elaboração do material 

didático. Portanto, para o nosso Grupo de Trabalho a ser montado no INES, é importante se 

ter uma interlocução entre professores de Geografia ouvintes, que dominam os conteúdos 

geográficos e passam o ano em busca de caminhos didáticos para seu ensino e professores 

surdos de Libras, que possuem a identidade linguística e cultural da comunidade surda, assim 

como práticas pedagógicas que tem a Libras como ponto de partida (em meu caso, como 

professor ouvinte, parto de minha língua materna, o Português, para chegar por fim à Libras). 

 

4.2 O suporte das novas tecnologias da informação e comunicação 

 

Na expectativa pelo início das aulas em fevereiro de 2010, com as poucas leituras e 

informações adquiridas até então, já imaginava a importância da questão visual na educação 

de surdos. Separei, então, alguns mapas e imagens que poderiam me ajudar nas aulas, assim 

como vídeos e documentários baixados da internet. Nos primeiros meses contávamos com 

duas salas de vídeo (com TV e DVD), onde apresentava seleções de imagens que tentavam 

acompanhar a estrutura da aula, elaborada em tópicos escritos no quadro. Mas devido às 

obras de reforma no Instituto, estas salas foram ocupadas por setores realocados pelas obras. 

Passamos a contar, então, somente com um móvel com TV e DVD, para todas as salas do 

sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Como nem sempre era possível 

contar com o apoio visual das imagens na TV, eu preparava muitas folhas de apoio em que 

procurava associar imagens e legendas. Mas meu principal instrumento pedagógico neste 

primeiro ano no INES foram os desenhos que fazia no quadro, por vezes, bem elaborados, 

onde tentava dar significação aos tópicos e frases copiadas e contextualizar as questões. 

Também desenhava para ilustrar sinais que eu não conhecia, assim como palavras 

desconhecidas pelos alunos. 
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 Nesta fase minhas aulas se baseavam quase por completo na língua portuguesa 

escrita; os tópicos apresentados no quadro, que os alunos copiavam, se desdobravam em 

pequenas frases, as quais tentava traduzir para a turma. As imagens e desenhos 

acompanhavam esta estrutura lógica na busca por criar significados para as questões 

trabalhadas. Para fugir um pouco desta dura rotina, experimentei algumas atividades em 

grupo nada inovadoras, como construção de maquetes, elaboração de cartazes, análise de 

quadrinhos e charges e a utilização de alguns filmes, documentários e pequenos vídeos 

gravados do youtube.  

 Por estes caminhos cheguei ao meu segundo ano no INES. Ao longo deste ano letivo, 

minha língua de sinais foi nitidamente fluindo melhor, graças às horas seguidas de contato 

com os alunos e demais colegas surdos e intérpretes. Ainda sofríamos com as obras, que 

chegaram ao nosso setor. Ficamos por vários meses realocados pelo Instituto, de forma um 

tanto precária, enquanto nossas salas de aula eram reformadas. Mas quando retornamos, tive 

alguma esperança em relação aos resultados, pois as salas de aula estavam aparentemente 

climatizadas (sofríamos demais com o calor, e continuamos sofrendo por alguns anos...), 

mas, sobretudo, em cada sala de aula havia, então, uma moderna TV LCD de 46’’, a qual 

poderia conectar laptops. Tendo em vista a importância já experimentada da utilização de 

imagens e vídeos no ensino de geografia para surdos, fiquei bastante animado com as novas 

salas de aula.   

Convém enfatizar a importância da questão visual para a educação bilíngue de surdos. 

Em um cenário ideal, imagem e visualidade estarão incorporadas às práticas pedagógicas, 

com mapas e imagens auxiliando a visualização das questões em sala de aula, assim como 

vídeos e documentários baixados da internet. É imprescindível que as escolas contem com 

salas de vídeo (com TV e DVD), onde seja possível apresentar seleção de imagens que 

acompanhem e complementem a estrutura da aula, facilitando o processo de construção de 

significado e, por conseguinte, o aprendizado.   

 No INES as salas de aula possuem uma moderna TV LCD de 46’’, à qual se pode 

conectar laptops, assim como um quadro interativo. Tendo em vista a importância da 

utilização de imagens e vídeos no ensino de geografia para surdos, esta estrutura nas salas de 

aula abre boas perspectivas para a utilização de materiais didáticos em Libras e em formato 

digital. Da mesma forma os tablets distribuídos para os alunos abrem novas possibilidades 
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ao processo de ensino-aprendizagem e para a elaboração de material didático. Assim, os 

alunos poderão revisar os conteúdos das aulas em casa pelo acesso a um material bilíngue 

em Libras e português, que contenha imagens e vídeos ilustrativos.  

 Já foi comentada a grande dificuldade da maioria dos alunos com a língua portuguesa 

e como isso dificulta a utilização dos livros didáticos e textos escritos. A existência de 

material didático em Libras certamente afetará as formas de avaliação. Uma aula que se 

baseie na Língua Portuguesa escrita (a L2 do aluno surdo), com os materiais didáticos e 

conteúdos transmitidos a partir de textos e cópias, mesmo que ilustrados por imagens, 

possivelmente terá uma forma de avaliação também em português escrito. A esta avaliação 

soma-se as outras atividades realizadas. Um procedimento avaliativo um tanto injusto e 

ineficiente, pois sendo em língua portuguesa, a segunda língua dos alunos, favorece aqueles 

que dominam um pouco mais a língua portuguesa, independente dos conhecimentos 

geográficos. Se o objetivo da avaliação for fazer um diagnóstico do aprendizado em 

geografia, seria mais eficaz fazê-lo na primeira língua dos alunos. Nos dois primeiros anos 

realizava bimestralmente avaliações em papel, questões de múltipla escolha, relacionar 

colunas, preencher lacunas, raramente uma questão dissertativa. O dia da “prova bimestral” 

era extremamente cansativo, pois eu ficava, freneticamente, de uma carteira para outra 

traduzindo cada uma das frases contidas na avaliação.  

Aos poucos fui percebendo a ineficiência e a injustiça desse procedimento avaliativo, 

que por mais simplificado que fosse, sendo em língua portuguesa, a segunda língua dos 

alunos, favorecia aqueles que mais soubessem o português, independente dos conhecimentos 

geográficos. Se o objetivo da avaliação for fazer um diagnóstico do aprendizado em 

geografia, seria mais eficaz fazê-lo na primeira língua dos alunos. Comecei a testar fazer 

avaliações em língua de sinais, que venho aprimorando desde então. Enquanto a turma 

espera, um de cada vez vem à sala realizar a “prova em Libras”, quando termina desce para 

o pátio. A avaliação é organizada em uma apresentação de slides, com as imagens utilizadas 

nas aulas e pequenos vídeos, sobre os quais formulo questões para que o aluno desenvolva. 

Na verdade, dada a heterogeneidade linguística em cada turma, o aluno me responde pelos 

meios que melhor domina, a maioria com diferentes níveis de proficiência em língua de 

sinais, à qual alguns poucos misturam o português oralizado. Percebo uma aceitação muito 
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boa por parte dos alunos em relação a esta forma de avaliação que lhes permite desenvolver 

ideias e argumentar em defesa de suas respostas.  

Diante da inexistência de materiais didáticos em Libras, a opção mais sensata é fazer 

avaliações em língua de sinais, a L1 do aluno surdo. A avaliação pode ser organizada em 

uma apresentação de slides, com as imagens e pequenos vídeos, sobre os quais se formule 

questões para que o aluno as desenvolva sinalizando. Na verdade, dada a heterogeneidade 

linguística em uma mesma turma, o aluno poderá responder pelos meios que melhor domina, 

talvez a maioria com diferentes níveis de proficiência em língua de sinais, mas alguns 

poderão se sentir melhor em mesclar a oralização em suas respostas. Esta forma de avaliação 

lhes permite desenvolver ideias e argumentar em defesa de suas respostas.  

Um livro didático de Geografia em Libras permitiria ao professor superar algumas 

limitações, associando este material a um planejamento de aulas constituído a partir da 

visualidade das questões. Ao planejar as aulas já se devem prever as dificuldades com 

determinadas palavras ou conceitos, então, é necessário buscar imagens e vídeos para auxiliar 

as explicações. No fim, a questão é a mesma que em uma sala de aula de ouvintes: Como 

fazer neste espaço algo que vá além da transmissão de conteúdos e que permita aos alunos 

serem sujeitos em seu processo da aprendizagem? 

Como é possível constatar, a produção de material didático acompanhará a rotina de 

trabalho de um professor de alunos surdos. A constante busca por vídeos e imagens para 

elaboração das apresentações de slides o levará a recantos escondidos da internet. Antes da 

exibição de um filme é bom contextualizá-lo rapidamente, explicando a história e, de 

preferência, que o vídeo tenha legenda, para aqueles que conseguem acompanhá-la. Se não 

há legenda, pode-se tentar, em alguns casos, traduzir para Libras aquilo que é falado. A 

preferência é por vídeos rápidos, geralmente baixados do youtube, que permitam ilustrar os 

conteúdos estudados. Documentários sobre a natureza e seus fenômenos sempre fazem 

sucesso entre os alunos nas aulas de Geografia. Um em especial é o longa-metragem 

experimental de Ron Fricke, intitulado “Baraka” de 19929. Neste filme não há falas, somente 

imagens de lugares e culturas, que passam lentamente nas imagens, o que permite a 

explicação e a interlocução com os alunos, localizando-me ao lado da tela. Esta localização 

                                                           
9 Disponível na íntegra no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=yZZHNN0Awvc, acessado em 

19/11/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=yZZHNN0Awvc
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ao lado da televisão também é necessária para a tradução simultânea de vídeos falados, 

geralmente reportagens de telejornais.  

No INES, tento misturar atividades mais lúdicas às aulas, que possuem também 

momentos expositivos, sempre tentando estimular o debate entre os alunos. Enfim, nada 

inovador, quase um tradicional “feijão com arroz” do ensino de geografia, mas tentando 

adaptá-lo a educação de surdos, associando visualidade às aulas (que tentam ser) em língua 

de sinais. No primeiro semestre de 2011, realizamos uma atividade em grupo sobre os 

protestos que aconteciam à época no Egito com o oitavo ano da tarde. Grupos de três alunos 

produziriam um jornal filmado explicando os acontecimentos que marcavam o início da 

chamada “primavera árabe”. O tema foi trazido por eles, interessados em compreender o 

principal assunto no momento, ao qual não tinham acesso pelas mídias falada e impressa. Os 

resultados foram bem interessantes e a forma de realização do trabalho deixou-os bastante 

animados em compreender as questões que depois apresentariam no vídeo.  

Quanto mais abstrato ou complexo o conteúdo, mais difícil é para trabalhá-lo em sala 

por meio de seu apelo visual, uma vez que encontramos poucas imagens que sejam 

representativas de alguns assuntos. Algumas questões que tive mais dificuldade em trabalhar 

no INES: aspectos da globalização, questões econômicas, escalas temporais longas (como os 

eventos geológicos), questões que envolvam conhecimentos ainda não aprendidos em outras 

disciplinas (História, Matemática, Ciências). Na verdade, a dificuldade em assuntos mais 

abstratos não é exclusividade dos alunos surdos, assim com as dificuldades na língua 

portuguesa também complicam a vida do estudante ouvinte. Os obstáculos criados pela 

ausência de sinais para alguns conceitos e temáticas dificultam o processo de construção do 

conhecimento científico, impedindo uma tradução mais imediata dos conteúdos para a língua 

de sinais. Outra dificuldade para os alunos é não poder rever as informações das aulas em 

Libras. A única forma de retornar a estas informações é através do livro de Geografia, da 

matéria copiada no caderno ou em folhas de apoio, uma vez que ainda não dispomos de 

materiais didáticos de Geografia em língua de sinais para o aluno estudar em casa. 
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4.3 A produção de sentidos e a significação dos conceitos geográficos 

 

Bruner (1996) não aborda diretamente a significação dos conceitos em seus estudos, 

mas pode nos inspirar em um debate inicial sobre a produção de sentidos. No segundo 

capítulo de seu livro, o autor aborda a construção social da sala de aula como o “contexto 

vivo” no qual a educação se apresenta, situando-a em uma cultura mais ampla. Espaço de 

interação entre professores e alunos, local de encontro e intercâmbio, a sala de aula é este 

objeto, onde se pode analisar as relações de ensino e aprendizagem. O professor é desafiado 

em sala a dar significação a questões cujo sentido, por vezes, não é facilmente apreendido. 

Uma questão central é apresentada pelo autor: Como se realiza o encontro das mentes no 

processo educacional, nas relações de ensino-aprendizagem, que se estabelecem entre 

professores e alunos? Para ele uma “psicologia cognitiva culturalmente orientada” deveria 

investigar não o que as crianças sabem, mas como elas chegam ao conhecimento, o processo 

de descoberta do “pensar sobre o seu pensamento”. Conhecimento é, então, um processo em 

constante construção que abarca diferentes dimensões da existência e se traduz neste acúmulo 

de significações que se corporifica em uma pessoa, “derivar o desconhecido do conhecido”. 

A este percurso podemos inserir o material didático em sua importância como mediador no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Pensar na construção de sentidos para os conteúdos de Geografia, assim como na 

passagem dos conteúdos do português para a língua de sinais são processos complexos que 

exigem um aprofundamento que extrapola nossas intenções iniciais. Mas tentemos 

exemplificar alguns aspectos da questão: quanto mais abstrato o conteúdo, mais difícil para 

trabalhá-lo em sala de aula por meio de seu apelo visual, uma vez que se encontram poucas 

imagens representativas de alguns assuntos. Sendo assim, podemos imaginar algumas 

questões mais difíceis de trabalhar com alunos surdos: aspectos da globalização, questões 

econômicas, escalas temporais longas (como os eventos geológicos), questões que envolvam 

conhecimentos ainda não aprendidos em outras disciplinas (História, Matemática, Ciências). 

Na verdade, a dificuldade em assuntos mais abstratos não é exclusividade dos alunos surdos, 

assim como as dificuldades na língua portuguesa também complicam a vida do estudante 

ouvinte. Muitos termos e expressões utilizadas nas aulas de geografia não possuem tradução 

para a Libras, o que exige uma constante contextualização, como por exemplo: placas 
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tectônicas, urbanização, migração, densidade populacional, desigualdade social, entre tantas 

outras. A dificuldade vai além da ausência de sinais para isto ou aquilo, como o conhecimento 

científico é constituído na língua falada e escrita, torna-se difícil a transposição integral 

destes conteúdos para a língua de sinais, prejudicando a interlocução e a produção de sentidos 

pelos alunos.  

Um aspecto interessante no INES é que as turmas são pequenas, com no máximo 

quinze alunos, permitindo ao professor dar uma atenção mais individualizada aos alunos, o 

que é necessário, tendo em vista que a diversidade linguística das turmas. Da mesma forma 

a avaliação, sendo em Libras, permite levar em conta estas diferenças. Afinal, de que forma 

trabalhar um mesmo currículo, tendo em vista a diversidade entre os alunos? O mesmo 

dilema é vivido pelos professores de ouvintes, cujas turmas também se caracterizam pela 

heterogeneidade. Cabe refletir se existiria um currículo de geografia próprio ao estudante 

surdo, que poderia nortear a elaboração de nosso material didático por um caminho distinto 

dos currículos tradicionais da área. Não estou bem convencido se esta é uma questão 

necessária a priori, uma vez que os conteúdos trabalhados podem ser os mesmos de uma 

escola regular. Talvez a diferença esteja na forma e nas estratégias utilizadas para chegar aos 

objetivos propostos, que partem da língua de sinais e da visualidade dos conteúdos.  

 A perspectiva sociohistórica de Vigotski pode nos auxiliar a compreender melhor o 

desenvolvimento de significados, sentidos e conceitos científicos da Geografia pelos alunos 

surdos, assim como a constituição dos sujeitos a partir de suas subjetividades e da 

materialidade em que se encontram. Este caminho nos permite vislumbrar as possibilidades 

de aprendizagem que o material didático a ser produzido traz em relação a sua utilização em 

sala de aula, mas também impõe exigências que devemos considerar na sua elaboração. Nesse 

sentido cabe uma pergunta inicial do autor: “Como se desenvolvem os conceitos científicos 

na mente de uma criança em processo de aprendizagem escolar?” (VIGOTSKI, 2009, p. 245). 

Apesar de serem muitos os caminhos de construção do conhecimento, a escola tem, segundo 

ele, um papel imprescindível na formação dos conceitos pelas crianças. Assim, temos que:  

 

O curso do desenvolvimento do conceito científico nas ciências sociais 

transcorre sob as condições do processo educacional, que constitui uma 

forma original de colaboração sistemática entre o pedagogo e a criança, 

colaboração essa em cujo processo ocorre o amadurecimento das funções 

psicológicas superiores da criança com o auxílio e a participação do adulto. 

(ibid, p. 244). 
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 O professor assume, assim, um papel de mediador entre os alunos e os conteúdos de 

sua disciplina, uma colaboração que traz responsabilidades próprias a esse papel de 

mediação. Dessa forma a aprendizagem é um processo de amadurecimento constante que, 

estimulado pelo docente, permite ao aluno desenvolver os conceitos científicos a partir da 

base formada pelos conceitos espontâneos construídos ao longo da infância, nas experiências 

e aprendizados cotidianos. As diferenças e relações que se estabelecem entre estas duas 

formas de conceptualizações (conceitos espontâneos e científicos) é bastante trabalhada pelo 

autor: o “desenvolvimento desses conceitos [científicos] entra na zona das possibilidades 

imediatas em relação aos conceitos espontâneos, abrindo-lhes caminho e sendo uma espécie 

de propedêutica do seu desenvolvimento” (ibid., p. 244). Isto se dá, pois a “em qualquer nível 

do seu desenvolvimento, o conceito é, em termos psicológicos, um ato de generalização (...) 

os conceitos psicologicamente concebidos evoluem como significados das palavras” (ibid, p. 

246). 

 As relações entre pensamento e linguagem que se desenvolvem nas análises de 

Vigotski trazem contribuições importantes para a educação de surdos. Os “significados das 

palavras” tem uma força nas salas de aula do INES, mas certamente não pela orientação de 

nosso autor. Em meus dois primeiros anos no Instituto minhas aulas ainda se estruturavam 

com base no português escrito, apesar de meus progressos ao longo desse período no 

aprendizado da Libras. Apresentava as palavras representativas dos conceitos e as explicava 

sinalizando cada uma das frases. Era um caminho mais fácil, ou possível, para mim, mas não 

para os alunos, talvez para uma pequena parcela das turmas, alguns se adaptavam melhor a 

essa abordagem direta dos conteúdos.  Uma simplificação pedagógica cometida também em 

função de acreditar à época contribuir dessa forma para o aprendizado da língua portuguesa 

pelos alunos, considerando a importância da comunicação escrita para a vida deles. Ignorava, 

assim, alguns pressupostos básicos e, possivelmente, mais atrapalhava que ajudava:  

 

Esse processo de desenvolvimento dos conceitos ou significados das 

palavras requer o desenvolvimento de toda uma série de funções como a 

atenção arbitrária, a memória lógica, a abstração, a comparação e a 

discriminação, e todos esses processos psicológicos sumamente complexos 

não podem ser sumamente memorizados, simplesmente assimilados. (ibid., 

p. 246). 
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Não me atrevo em aventuras mais profundas na área da psicologia da educação, mas 

as funções apresentadas por Vigotski, que permeiam o processo de construção intelectual dos 

conceitos, são imprescindíveis a uma prática pedagógica reflexiva. É meio constrangedor 

perceber que muitas de minhas práticas em sala de aula, com surdos e ouvintes, neste meu 

percurso de quase uma década como professor, são o objeto de críticas a uma escola 

tradicional feitas por Vigotski, muito tempo atrás:  

 

Não menos que a investigação teórica, a experiência pedagógica nos ensina 

que o ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e 

pedagogicamente estéril (...) Em tais casos, a criança não assimila o 

conceito mas a palavra, capta mais de memória que de pensamento e sente-

se impotente diante de qualquer tentativa de emprego consciente do 

conhecimento assimilado. No fundo, esse método de ensino de conceitos é 

a falha principal do rejeitado método puramente escolástico de ensino, que 

substitui a apreensão do conhecimento vivo pela apreensão de esquemas 

verbais mortos e vazios (ibid., p. 247). 

 

Podemos analisar essas questões nos dois exemplos que se seguem (figuras 13 e 14). 

Apresento um material elaborado para uma aula sobre os pontos cardeais da Terra e a forma 

como este foi avaliado em 2010, quando trabalhei com o sexto ano. Seguindo caminho 

contrário aos pressupostos de Vigotski, partia da apresentação dos pontos cardeais e da rosa 

dos ventos, as palavras norte, sul, leste e oeste, para depois explicar o caminho do Sol e sua 

relação com a orientação espacial.     
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Figura 13. Material de apoio elaborado no ano de 2010, 

 

Na figura 14 temos a forma como avaliei à época este ponto do conteúdo e apresenta 

algumas dificuldades na elaboração da questão. Apesar de me esforçar na ilustração da 

questão, reparem que o Sol nasce no alto do desenho, indicando o Leste para cima na figura. 

Este importante detalhe confundiu muito os alunos que haviam decorado a rosa-dos-ventos 

com o Norte para cima. Não me recordo quantos acertaram a questão no fim das contas, mas 

não houve efetivo aprendizado da questão. Poderia ter prestado mais atenção às aulas de 

didática, prática de ensino e psicologia da educação durante a graduação em Geografia, pois 



 67 

em muitas debatemos textos e ideias de Vigotski, mas se perderam na memória. Graças ao 

mestrado em Educação, retomei esta referência fundamental às nossas reflexões docentes, 

possibilitando o processo de autocrítica que permeia esta dissertação, como no caso abaixo: 

 

A interferência grosseira e imediata – que age por linha reta como a 

distância mais curta entre dois pontos – na formação dos conceitos na mente 

da criança não pode trazer nada senão prejuízo. Métodos de ensino indiretos 

mais sutis e mais complexos acabam sendo uma interferência no processo 

de formação de conhecimentos infantis, que faz avançar e elevar-se esse 

processo de desenvolvimento (ibid., p. 249). 

 

 

Figura 14. Questão de avaliação realizada no ano de 2010. 
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 Em 2013, quando retornei a uma turma de sexto ano, dessa vez no turno da noite, 

estava mais consciente das dificuldades em relação a centralidade do Português escrito em 

minhas aulas e tentava, por diferentes caminhos valorizar a Libras como língua estruturante 

dos conteúdos. Então, passei a valorizar mais o debate introdutório ao tema, problematizando 

com os alunos o porquê do “movimento” diário que o Sol realiza no céu e buscando 

referências em suas experiências cotidianas. Algumas conclusões que chegamos é que o Sol 

nasce sempre do mesmo lado, variando um pouco ao longo do ano. Chegamos, assim, aos 

movimentos de rotação e de translação da Terra antes de abordarmos os pontos cardeais. Fato 

ignorado pela maioria das pessoas em seu dia-a-dia, mas estamos girando com o planeta a 

uma velocidade assustadora, de forma que reencontramos o Sol todos os dias pela manhã e 

deslizamos com o planeta em sua direção. 

 Temos na área da Geografia uma pesquisadora que analisa as relações de ensino-

aprendizagem de nossa disciplina no ensino básico, inspirada em seu olhar pelas ideias de 

Vigotski. Cavalcanti (2005) aborda o processo de construção do conhecimento geográfico 

pelos alunos e a mediação semiótica realizada pelo professor em sala de aula. Interessa a ela 

entender como atua o ensino escola no “processo de construção ativa do sujeito” em seu 

processo de “internalização” dos conteúdos. Assim, “a relação sujeito-objeto, nessa 

perspectiva, não é de interação, é dialética, é contraditória e é mediada semioticamente. A 

mediação semiótica, por sua vez, é uma mediação social, pois os meios técnicos e semióticos 

(a palavra, por exemplo) são sociais” (ibid., p. 189). 

  A mediação semiótica defendida pela autora é um tema que vem ao encontro de 

nossas pretensões com esta dissertação. Este processo no qual se realiza as relações de ensino 

e aprendizagem certamente se desdobra na utilização e, em nosso caso, na elaboração de 

material didático. Poderíamos nos perguntar sobre o papel que o livro didático desempenha 

no processo semiótico que se realiza na escola. A autora desdobra sua argumentação em uma 

reflexão sobre o real e sua representação, as “imagens sensoriais” da realidade e de seus 

objetos (espaciais, no caso da Geografia) se evidencia nos signos e imagens de sua 

representação. Nas palavras da autora: 

 

O mundo, na perspectiva aqui trabalhada, só pode ser conhecido como 

objeto de representação que dele se faz. E esse mundo só pode ser um 

mundo para si, para o sujeito que o internaliza, depois que ele foi um mundo 

para os outros, ou seja, o conhecer é um processo social e histórico, não um 
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fenômeno individual e natural. No processo de conhecer, os objetos são 

apreendidos por sinais – imagens sensoriais – que se encontram colados à 

singularidade do objeto. Para o processo de descolamento do singular do 

objeto e sua generalização e abstração, a imagem tem de ser representada 

pelo signo. Mas, diferentemente dos animais, os sinais que os homens 

captam do mundo carregam-se de significação social e cultural. Desde a 

infância, a criança já capta o objeto semiótico, ou seja, a imagem com sua 

significação (com o uso da palavra) (ibid., p. 189) 

 

 A palavra (e seus significados) é um tema fundamental da obra de Vigotski e é bem 

destacado pela autora como um elemento necessário e fundamental ao processo educativo 

agindo como signo do objeto e de sua representação conceitual (ibid., p. 190). Como afirma: 

“na sua relação cognitiva com o mundo, o homem exerce uma atividade mediada por 

instrumentos e signos” (ibid., p. 191). Mas, e na educação bilíngue para surdos? Terá a 

palavra uma centralidade decisiva na formação e no desenvolvimento dos conceitos? Será 

que os sinais de Libras podem exercer a mesma função da palavra no processo de aquisição 

dos conceitos? Talvez, em uma proposta bilíngue de ensino, Libras e Português possam se 

ajudar no processo de formação conceitual pelos alunos surdos. Nesta relação podemos crer 

em uma constante reinterpretação dos sentidos e das experiências vividas, ressaltamos, assim, 

com a autora a importância do processo de internalização dos conceitos pelos alunos, que se 

apropriam de novos significados, também, pela mediação semiótica realizada na escola e por 

nosso lado, buscamos por esse caminho uma integração das linguagens que permeiam a sala 

de aula.  

Acompanhando os pressupostos de Vigotski, Cavalcanti (2005) propõe que o 

professor deve explorar a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), na busca por 

desenvolver as possibilidades de aprendizagem enquanto uma estratégia fundamental à 

docência e à internalização dos conceitos científicos pelos alunos: 

 

a possibilidade de criar Zonas de Desenvolvimento Proximal no ensino e 

de, com isso, estimular uma série de processos internos e trabalhar com 

funções e processos ainda não amadurecidos nos alunos, mune o professor 

de um instrumento significativo na orientação de seu trabalho (ibid., p. 194). 

 

 O processo de formação de conceitos pelos alunos é um tema fundamental para 

refletirmos sobre um material didático de Geografia para surdos. O livro didático desde sua 

elaboração deveria incorporar a criação de zonas de desenvolvimento proximal em sua 

estruturação, possibilitando assim uma utilização que fuja das formas mecânicas de 
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apropriação imediata de informações, como a memorização. Por certo, esta não é uma tarefa 

simples, exige uma reformulação criativa dos manuais didáticos, algo que, talvez, caminhe 

no sentido inverso aos interesses do grande mercado editorial que abastece o PNLD. 

Tratando-se de um material específico para o estudante surdo, podemos buscar novos 

caminhos para burlar essa produção massificada e tentar incorporar novas formas de 

apresentação dos conteúdos. A tentativa será incorporar neste material possibilidades de 

trabalho na ZDP como forma de favorecer o aprendizado do conhecimento geográfico pelos 

alunos. Elaborar um material didático com essa proposta exige uma reflexão que apenas tem 

início com esta dissertação e, futuramente nas atividades do Grupo de Trabalho a ser montado 

no INES, erraremos muito antes de acertar. Mas é um desafio necessário tendo em vista que 

“para o conhecimento do mundo, os conceitos são imprescindíveis, pois com eles o sujeito 

categoriza o real e lhe conforma significados” (ibid., p. 195). 

 Buscamos, então, começar a entender as relações cognitivas entre o aluno surdo e o 

conhecimento geográfico, um processo complexo que extrapola nossas possibilidades atuais, 

mas que certamente norteará minhas pesquisas no INES ao longo dos próximos anos (ou 

décadas). Pois avaliar a efetividade de uma nova proposta pedagógica, sejam as práticas em 

sala de aula, material didático, formas de avaliação, são questões que demandarão a 

experiência empírica ao longo de anos, acompanhando as turmas em diferentes séries. 

Procuro, assim, evidências sobre o processo de construção do conhecimento científico pelos 

alunos, a autonomia de pensamento através da internalização dos conceitos, da generalização 

e da abstração, com a utilização consciente da linguagem geográfica e do raciocínio espacial 

como instrumentos para a compreensão do mundo e do espaço vivido pelos alunos.  
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5. EM BUSCA DE UM “LIVRO” DIDÁTICO DE GEOGRAFIA PARA SURDOS: 

IDEIAS E PROPOSTAS  

 

5.1 A visualidade dos conceitos geográficos 

 

 A partir das experiências e reflexões apresentadas ao longo deste trabalho, podemos 

desenvolver algumas questões referentes à visualidade dos conceitos geográficos envolvidos 

no processo de elaboração de um material didático bilíngue para surdos. Estaremos atentos 

às diferentes possibilidades técnicas envolvidas neste projeto, de forma a experimentar 

diferentes alternativas. Como está presente em Pontuschka et al (2009, p. 216): 

 

Sob a denominação de recursos didáticos, inscrevem-se vários tipos de materiais 

e linguagens, como livros didáticos, paradidáticos, mapas, gráficos, imagens de 

satélite, literatura, música, poema, fotografia, filme, videoclipe, jogos dramáticos. 

Algumas dessas produções já foram incorporadas pelos livros didáticos, 

colaborando para a compreensão dos textos e aprofundando o conhecimento do 

espaço geográfico. 

 

As autoras também nos alertam que a imagem no ensino de Geografia é, muitas vezes, 

utilizada como uma ilustração, um adereço às informações apresentadas. Segundo elas, 

mesmo que o autor de um livro didático faça a integração das figuras ao seu conteúdo, “elas 

não são utilizadas no espaço escolar como complementação do texto ou recurso de onde é 

possível extrair informações e promover a articulação com o conteúdo da escrita” (ibid. p. 

278). A importância das imagens no ensino de Geografia é uma questão que pode parecer 

simples em princípio, afinal esta ciência, que investiga o espaço em suas múltiplas 

dimensões, possui temáticas extremamente visuais, além da forma geográfica tradicional de 

espacialização através dos mapas. Mas este processo é mais complexo e envolve o debate 

anterior com Vigotski e Cavalcanti (2005). A autora traz uma interessante análise das 

possibilidades do ensino de Geografia em uma perspectiva vigotskiana.  

 

Para analisar esse tema e refletir sobre o ensino de geografia, tenho partido 

de alguns pressupostos: na relação cognitiva de crianças, jovens e adultos 

com o mundo, o raciocínio espacial é necessário, pois as práticas sociais 

cotidianas têm uma dimensão espacial, o que confere importância ao ensino 

de geografia na escola; os alunos que estudam essa disciplina já possuem 

conhecimentos geográficos oriundos de sua relação direta e cotidiana com 

o espaço vivido; o desenvolvimento de um raciocínio espacial e conceitual 
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pelos alunos depende, embora não exclusivamente, de uma relação 

intersubjetiva no contexto escolar e de uma mediação semiótica (ibid., p. 

198) 

 

No INES, esta experiência pessoal dos alunos com o espaço vivido talvez seja ainda 

mais importante, pois como vimos, a visualidade é a principal via de contato do sujeito surdo 

com o mundo. Sua formação cognitiva depende em grande parte do seu desenvolvimento 

com a Libras através do contato com outros surdos, da interlocução tão necessária ao 

desenvolvimento das funções arbitrárias do pensamento. Assim, o meio habitado tem uma 

participação decisiva neste processo, da casa à escola, que muitas vezes se constituem em 

espaços de exclusão linguística para a criança surda. A escola tem a possibilidade de incluir 

ou excluir ainda mais, tendo em vista a interação social, mas sobretudo a construção de 

conhecimentos científicos por este aluno. O espaço escolar deveria encontrar meios de fazer 

a mediação para a compreensão do mundo nas diversas áreas em que se divide o 

conhecimento escolar. Para o ensino de Geografia podemos considerar alguns pressupostos 

apresentados pela autora: 

 

o aluno é o sujeito ativo de seu processo de formação e de desenvolvimento 

intelectual, afetivo e social; o professor tem o papel de mediador do 

processo de formação do aluno; a mediação própria do trabalho do professor 

é a de favorecer/propiciar a inter-relação (encontro/confronto) entre sujeito 

(aluno) e o objeto de seu conhecimento (conteúdo escolar); nessa mediação, 

o saber do aluno é uma dimensão importante do seu processo de 

conhecimento (processo de ensino-aprendizagem). (ibid., p. 199) 

 

 Quando nos propomos, então, a pensar os conceitos, categorias e teorias que 

compõem o conhecimento geográfico e sua aplicação no espaço escolar, temos uma 

linguagem geográfica a ser apropriada pelos alunos. Uma construção de significados que 

deveria permitir a eles melhor conhecer e estar no mundo, nas múltiplas escalas do dia-a-dia 

a partir da perspectiva geográfica. Como afirma a autora “o ensino deve se voltar para a 

apropriação de significados geográficos, processo que ocorre na negociação de significados 

resultante da relação dialógica” (ibid, p. 200). Analisaremos a seguir um conteúdo que exige 

um grande poder de abstração, para surdos e ouvintes, que é a estrutura interna da Terra e em 

especial as placas tectônicas, assunto trabalhado com o sexto ano do ensino fundamental. 
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Figura 15. Slide de abertura da aula sobre a estrutura interna da Terra. 

 

 

Figura 16. Slide da estrutura interna da Terra. 
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 Os slides dessa aula foram elaborados no ano de 2013, quando já tínhamos no INES 

as salas de aula reformadas e dotadas de televisores digitais e laptops. E já estávamos mais 

acostumados com o uso de apresentações em power point na elaboração das aulas, um grande 

avanço dadas nossas limitações anteriores. Nesse momento do currículo, ainda no início do 

primeiro bimestre, já havíamos passado pelo sistema solar e falávamos do longo processo de 

formação da Terra, para chegarmos então às placas tectônicas e a estrutura interna do planeta. 

Com o auxílio de vídeos do youtube, procurava estimular os alunos a debaterem entre si sobre 

o processo de formação do planeta, o lento resfriamento, que endureceu apenas a camada 

mais externa, a crosta terrestre, sobre o interior ainda extremamente quente. Apesar da 

compreensão sobre o processo que investigávamos, a definição dos termos crosta terrestre, 

manto e núcleo por não terem sinais específicos causavam a dificuldade de sempre. Crosta 

terrestre era contextualizada por mim em Libras com algo como: Terra + parte externa fina 

dura. Por caminho parecido sinalizava as outras duas camadas internas, o que demonstra a 

clara limitação para nossa busca por criar significação para os conceitos. Assim, retornamos 

a questão posta anteriormente entre a palavra e o sinal: qual o melhor canal de comunicação 

para a apreensão dos conceitos científicos pelo estudante surdo? Afinal tentamos levar em 

conta alguns pressupostos: 

 

Como propõe Vygotsky, a linguagem é uma ferramenta que se constrói nos 

processos intersubjetivos para depois se tornar uma ferramenta 

intrasubjetiva, uma ferramenta do pensamento. É dessa forma que o autor 

propõe como unidade dos processos da linguagem e do pensamento o 

significado das palavras. No trabalho com o significado, no diálogo com a 

linguagem geográfica, na introdução de conceitos científicos e na busca de 

sua apropriação pelo aluno, está a possibilidade do processo de 

generalização, que é fundamental para o pensamento conceitual (ibid, p. 

200). 

 

 Se o significado das palavras expressa a unidade dos processos da linguagem e do 

pensamento como afirmado, desconfiamos que, para o estudante surdo, os sinais em Libras 

funcionem como a palavra para o ouvinte, auxiliando a compreensão conceitual a partir da 

significação sintetizada no termo ou expressão. Portanto, podemos afirmar que a produção 

de material didático específico deve ser acompanhada, ou mesmo precedida, pela criação de 

sinais específicos para os conteúdos geográficos. Mas, para tal, da mesma forma é 
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imprescindível a participação de pesquisadores surdos, detentores da identidade linguística e 

cultural, sem eles não é possível criar novos sinais em Libras. 

 Mas, voltemos à aula sobre a estrutura da Terra. Chegamos às placas tectônicas 

(figura 17, abaixo), uma questão decisiva para o entendimento da sequência do conteúdo, 

uma vez que é a causa de vulcões, terremotos, dobramentos no relevo. Na ausência de um 

sinal para placas tectônicas, basta para os alunos compreenderem que a crosta terrestre é 

dividida em grandes pedaços que flutuam e deslizam lentamente sobre o magma. Esta é uma 

ausência sentida, pois um sinal para estas placas tornaria a interlocução mais dinâmica, pois 

são a toda hora mencionadas nos conteúdos subsequentes. Mas, principalmente permitiria 

aos alunos identificar o conceito sintetizado no sinal.     

 

 

Figura 17. Slide com mapa das placas tectônicas.  

 

 Os exemplos analisados acima são temas de difícil visualização, o que traz uma 

dificuldade a mais para a turma. Outras questões da Geografia, aquelas que se aproximam do 

cotidiano dos alunos são mais facilmente trabalhados, a partir de suas experiências pessoais 

que os estudantes trazem como habitantes do espaço geográfico. As vivências nos múltiplos 

territórios do dia-a-dia, a percepção do lugar em suas escalas de ação, as relações entre o 
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local e o global. A Geografia exercida diariamente pelos alunos permite ao professor atuar 

como mediador no processo de construção do conhecimento, uma vez que os conceitos 

geográficos – natureza, paisagem, região, território – permeiam a experiência diária de todos 

nós. O engarrafamento no ônibus lotado, o preço dos alimentos, as desigualdades sócio-

espaciais que sentimos ao percorrermos nossos trajetos diários, o salário que não chega ao 

fim do mês... A Geografia é uma ciência que tem uma importância estratégica para nossa 

existência sobre a Terra, estejamos nas grandes cidades ou no campo, a linguagem geográfica 

nos permite confrontar a realidade a partir de um instrumental teórico específico. Temos, 

assim, um papel importante na formação escolar dos alunos. A experiência cotidiana dos 

fenômenos geográficas favorece um processo de ensino-apredizagem mais dialógico, 

permitindo ao professor mediar a construção dos conceitos a partir das vivências dos alunos. 

A linguagem geográfica pode se tornar uma ferramenta ainda mais importante para o 

estudante surdo que, muitas vezes, tem sua experiência espacial limitada pela questão 

linguística. A visualidade tem um papel central na percepção do espaço geográfico, não só 

para a orientação e localização, mas para a análise da paisagem, a interpretação dos múltiplos 

territórios do dia-a-dia, nas relações de poder que se estabelecem para o sujeito surdo que 

habita a cidade dos ouvintes. Mas, a questão da visualidade no ensino de Geografia para 

surdos é algo que apenas iniciamos a problematizar aqui. É importante levarmos em conta 

que a mediação do professor deve propiciar o diálogo entre o conhecimento geográfico e as 

vivências pessoais dos alunos, buscando atuar na Zona de Desenvolvimento Proximal 

considerando a diversidade que compõe uma sala de aula. Valem umas últimas palavras de 

Cavalcanti (2005, p. 203): “são os próprios alunos que formam seus conceitos sobre as coisas, 

e o professor é um mediador nesse processo ao trabalhar com a linguagem geográfica, ao 

propiciar a negociação/apropriação de significados”. 

 

5.2 Entrevistas com professores surdos: imagem e bilinguismo 

 

Para pensar este material didático bilíngue, específico para o aluno surdo, precisamos, 

necessariamente, da ajuda de pessoas desta comunidade, que possuam a identidade e a língua 

dos estudantes a quem queremos atender. Acompanhando uma perspectiva multicultural, 

entrevistar professores surdos é um procedimeto que nos permite realizar algumas trocas 
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necessárias à nossa pesquisa. Sabendo dos limites impostos por essa metodologia, tentamos 

dar voz aos sujeitos de nossas ações, seguindo o slogan de seu movimento “Nada sobre nós 

sem nós”.  

Para realizar as entrevistas elaboramos um roteiro com perguntas semi-estruturadas, 

composto por dez questões, que se desdobraram em outras com um ou outro entrevistado. As 

entrevistas foram realizadas em Lingua de Sinais, sendo filmadas e depois traduzidas e 

transcritas integralmente, compondo os anexos desta dissertação. Na tradução procurei 

manter um pouco da estrutura gramatical da Libras para não correr o risco de mudar o sentido 

das respostas. Fiz isso em respeito aos entrevistados, pois não domino tão bem assim sua 

língua, como pude perceber no intenso processo de tradução das filmagens. Tive que retornar 

a alguns deles para compreender melhor o sentido de alguma frase ou sinal.  

Foram escolhidos quatro professores surdos de Libras concursados que lecionam, ou 

lecionaram até o ano passado, em turmas do Ensino Fundamental, do 6º. ao 9º. ano (no INES, 

o Ensino Médio não tem aulas de Libras em sua grade curricular). Todos os professores 

entrevistados se formaram, há pelo menos cinco anos, no curso de Letras-Libras da 

Universidade Federal de Santa Catarina, um curso criado recentemente, em 2006, cuja 

primeira turma se formou em 2010. A formação em Letras-Libras foi a exigida no concurso 

para ingresso no INES como professor do ensino básico desta área. Com idades entre 41 e 

48 anos, apenas um dos entrevistados possui uma graduação anterior, em Pedagogia, e outros 

dois possuem especialização na área da educação. Todos já trabalham há pelo menos vinte 

anos na área de ensino, como instrutores de Libras em cursos, como assistentes educacionais, 

realizando traduções, filmagens. Para preservar a identidade de nossos entrevistados, nos 

referimos a eles como professores 1, 2, 3 e 4, sendo três homens e uma mulher. 

As perguntas semi-estruturadas da entrevista percorreram três questões principais: a 

importância da imagem, da visualidade e das novas tecnologias na educação de surdos; como 

relacionar Libras e Português escrito em uma perspectiva bilíngue; imaginar um material 

didático bilíngue de Geografia. Iniciamos questionando a respeito dos materiais didáticos 

que existem hoje para o aluno surdo do ensino básico, se contribuem em sua formação 

escolar. Os quatro entrevistados foram unânimes em suas críticas quanto a ausência de 

materiais próprios para os alunos surdos, concordando que, se fossem em sua primeira língua 

os conteúdos seriam mais acessíveis. Como podemos ver na resposta à primeira pergunta do 
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Professor 1: “Hoje praticamente não existem materiais didáticos específicos para o estudante 

surdo. Os alunos que estudam incluídos nas escolas regulares utilizam os mesmos materiais 

que os ouvintes. Mas, a leitura é difícil, faltam materiais em Libras, pois não tem material 

didático”. Assim como, na resposta do Professor 3:      

 

Material pronto não tem, faltam em todos os lugares... Falta mesmo... Nas 

diferentes disciplinas, Matemática, Português, Geografia... falta material 

próprio para o surdo, não tem. Só tem o livro normal igual ao dos ouvintes, 

que você pode pegar e traduzir, mas material próprio para o surdo não tem. 

Falta em todas as áreas. 

 

 A defesa de um material didático próprio para o estudante surdo fica clara no discurso 

de todos, não só pela necessidade de comportar a Libras, mas, também, pela importância das 

imagens e da visualidade para estes alunos. Alguns dos entrevistados se remeteram a sua 

infância como estudantes surdos e a ausência de imagens e de tecnologias em sala de aula, 

como as atuais, que permitissem sua utilização em sala. Defendem, assim, a necessidade de 

se ter matérias didáticos em sua primeira língua com apoio visual que favoreça a construção 

do conhecimento e a apreensão dos conceitos científicos. Como temos na resposta do 

Professor 4, questionado sobre a importância da imagem: 

 

antigamente eu estudava um texto e não tinham imagens, hoje elas 

aumentaram muito. Mas, o visual é diferente para o surdo, pois na leitura 

você apreende o sentido pelas imagens, que ajudam a fazer as ligações com 

o Português. Também usa a Libras para fazer esta ligação entre a leitura e o 

aprendizado com o auxílio das imagens. O ouvinte, durante a leitura, pode 

ter poucas imagens, mas todo dia recebe informações pela sociedade, na 

família, de casa, da televisão, etc... Tem acesso a muitas fontes de 

informação. Já o surdo tem poucos lugares para se informar, por isso a 

imagem é importante. 

     

 A importância dada por todos à visualidade e a utilização de imagens na educação de 

surdos, se baseia no processo de apreensão da realidade por estes alunos, assim como pela 

exclusão linguística que sofrem no acesso às informações através dos meios orais e escritos. 

A escola se torna, assim, uma fonte imprescindível de acessibilidade, não só aos conteúdos 

disciplinares, mas, também, para as questões da vida cotidiana. Considerando, é claro, que 

esta escola, especial ou inclusiva, esteja adaptada às necessidades linguísticas do estudante 

surdo, com a presença de professores bilíngues, intérpretes e materiais didáticos apropriados. 



 79 

A utilização das novas tecnologias da informação e comunicação em sala de aula, como a 

televisão, o DVD, um computador com datashow (que seria o ideal), permitiriam a 

elaboração de aulas mais visuais, necessárias para o aluno surdo. Mas as imagens não se 

explicam sozinhas, como bem nos alerta o Professor 3: 

 

A importância do visual, o ouvinte tem... Mas, o importante é o apoio visual 

para ajudar no entendimento. A imagem ajuda no entendimento do que está 

escrito, fazendo a ligação necessária. O professor também precisa sinalizar 

em Libras sobre a imagem, não dá para colocar uma figura e ficar ali 

sentado, precisa sinalizar para relacionar com a imagem. 

 

Pensando nas novas tecnologias podemos ir muito além das contribuições para a sala 

de aula. A internet, os celulares e as webcams proporcionaram uma revolução para a 

comunidade surda nas possibilidades de comunicação à distância, talvez comparável para 

nós, ouvintes, com a difusão dos telefones e orelhões ao longo do século XX. A internet 

permite que eles se comuniquem em conversas ao vivo, filmadas online, em programas como 

o Skype, mas, também, permite postar vídeos com informações e conteúdos em Libras, 

tornando-os tão permanentes quanto um texto escrito. Como podemos ver na resposta do 

Professor 2: 

 

Agora é melhor, ajuda (a tecnologia). Antigamente você copiava tudo no 

caderno, tinha poucas imagens. Televisão, internet, não tinha nada disso. 

Por exemplo, pesquisa no google não tinha, precisava procurar no livro até 

encontrar. Agora, no google, você põe ali a palavra e aparecem várias 

informações. É muito melhor para o surdo, que é visual, você pode se filmar 

e tem o youtube, onde você pode encontrar diferentes assuntos. A tecnologia 

ajudou a “abrir a cabeça” (ampliar os horizontes) do surdo. 

 

 Outra questão relevante que investigamos junto aos professores de Libras surdos foi 

a relação entre a Língua de Sinais e o Português escrito, tendo em vista a elaboração de 

material didático específico, assim como o processo de aprendizado do aluno surdo. Três 

entrevistados defenderam a perspectiva bilíngue para o material, considerando a importância 

do Português para os surdos. Defendem também a associação necessária entre a explicação 

em Libras, a visualidade das imagens e o texto escrito. Assim no responde o Professor 1: 

 

Sim, tem importância o bilinguismo. Primeiro, o principal é a Libras, que é 

a primeira língua, a L1, o Português escrito é a L2. Precisa primeiro que o 

conceito faça o encadeamento com a explicação em Libras permitindo a 
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visualização, a apreensão e o entendimento. Depois, para escrever é preciso 

sentir o que já foi compreendido em Libras. É um bilinguismo próprio para 

o surdo. 

 

 Somente o Professor 4 ficou mais reticente quanto a utilização do Português em um 

material didático próprio para o aluno surdo, defendendo em alguns momentos a autonomia 

da Libras em relação à língua escrita. Enquanto os outros três elogiaram uma iniciativa da 

Prefeitura de São Paulo, apesar de não a considerarem ideal, na elaboração de um material 

didático bilíngue, o Professor 4 não o avaliou positivamente: 

 

Sim, já vi um material didático lá de São Paulo, mas ele não é próprio para 

o surdo não... ele é misturado com o Português. Como falei antes quero ver 

no futuro um material próprio só para o surdo. Também é verdade que o 

Português escrito é a L2, agora é esperar... pois a maioria das pessoas ainda 

pesquisa como é a forma de o surdo escrever, como ele aprende a ler, ainda 

continua (pesquisando esses temas). Aqui no INES precisa das ideias de um 

grupo de professores surdos para elaborar o material didático, mas ainda 

não tem, então eu vou esperar para ver no futuro. 

 

 Já os outros três professores foram mais enfáticos quanto a defesa da presença do 

Português, enquanto L2, no material didático, enquanto uma ferramenta importante no 

processo de aprendizagem. Se a comunidade surda há anos defende o ensino bilíngue para 

os surdos, faz sentido que o material didático a ser utilizado siga esta mesma orientação 

linguística. O bilinguismo estabelece uma relação complexa entre a Libras e o Português 

escrito, sobretudo, no desenvolvimento de alguns conceitos científicos para os quais ainda 

não existem sinais. Esta é uma questão importante, pois, como vimos, o termo ou a palavra, 

quando apropriado pelo aluno, carrega em si uma carga de significados que permite sua 

utilização na construção do conhecimento. Da mesma forma, para a Libras, os sinais têm esse 

poder, enquanto signos linguísticos permitem a apropriação conceitual do termo sinalizado 

tornando-o uma ferramenta de análise e intervenção na realidade. Em relação a construção 

dos conceitos, temos uma resposta bem ilustrativa do Professor 2: 

 

A apreensão dos conceitos é algo muito importante para todas as pessoas, 

entender as palavras em tudo que você vê. O professor de Geografia e das 

outras disciplinas precisam traduzir as explicações para que o aluno 

apreender e ver surgir o sinal a partir de si próprio, é natural. Antigamente, 

não tinha o sinal de globalização. Lembra? G-l-o-b-a-l-i-z-a-ç-ã-o. Então, 

este assunto, quando o professor falava, os surdos nunca tinham visto aquela 

palavra. Aí ele explicava que é o mundo, a apropriação das riquezas, etc. 

Daí apareceu a ideia para o sinal de globalização, que se espalhou ficando 



 81 

registrado. Aí entende o conceito. Não adianta soletrar a palavra e explicar, 

explicar... não se apreende nada. Precisam surgir sinais e mais sinais, 

próprios da Geografia, próprios da História, para divulgar estes conceitos, é 

importante... 

 

 Mas, é possível perceber entre os entrevistados que a relação entre a Libras e o 

Português obedece certa hierarquia entre a L1 e a L2. A leitura está sempre precedida de uma 

compreensão prévia do conteúdo feita em Língua de Sinais, o que permitiria um melhor 

entendimento do texto escrito. Teríamos, assim, primeiro uma contextualização do tema na 

primeira língua dos alunos, buscando a construção dos significados e o entendimento 

conceitual com o auxilio de imagens e vídeos. A partir da compreensão inicial em sua L1, o 

aluno estaria mais preparado para tentar ler aquele mesmo conteúdo em um texto escrito. 

Esta é uma hipótese que temos que investigar futuramente, mas a temos como um consenso 

entre os quatro professores entrevistados. Como percebemos na resposta do Professor 1: 

 

Por exemplo, vamos pensar no Português e na Libras. Em Português, 

primeiro temos a história, a leitura do conteúdo e depois na aula você ensina, 

faz perguntas. Primeiro ele estuda o conceito e depois responde o que sabe. 

Também em Libras, primeiro temos o conteúdo sinalizado, com diferentes 

explicações. Depois, para responder as perguntas, ele pode encontrar os 

conteúdos. É igual, entendeu? Porque todo mundo sempre começa com a 

leitura, também na Geografia você precisa lembrar do que acontece lá fora, 

no mundo, o solo... Primeiro tem a leitura e depois responde. É igual para 

todos. Na minha opinião é importante ter a Libras e o bilinguismo, é 

importante entender. Para a maioria dos surdos a leitura é muito difícil. Se 

ele ver primeiro em Libras, ele vai gostar e vai se interessar, sempre. Pois é 

próprio do surdo a visualidade da Libras, então precisa ter um registro assim 

dentro do material. 

  

 Percebemos que a relação entre imagem e bilinguismo é frequente nas respostas. A 

visualidade em nosso material didático deve, assim, ser pensada a partir de uma composição 

que envolva a Libras, o Português escrito e as imagens/vídeos. Tendo o cuidado, como bem 

alertaram alguns entrevistados, de não causar uma confusão visual no aluno, com muitas 

informações sobrepostas que possam prejudicar a visualização. Há que se refletir e, 

possivelmente experimentar nas turmas, materiais com distintos formatos. Por exemplo, 

temos que avaliar a disposição dos textos escritos, eles acompanharão as explicações em 

Libras, como legendas em um filme, ou serão disponibilizados integralmente em outra 

página? Temos que utilizar a visualidade e as possibilidades das novas tecnologias de forma 

a favorecer o aprendizado, como nos alerta o Professor 4:    
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Isso, é melhor assim, tem o visual... Se tem o texto para comparar é 

importante para aprender. Mas, se tem a Libras, ele fica alternado o olhar 

para um e para outro, confunde a cabeça, às vezes gera um cansaço, aí quer 

ficar só lendo ou só vendo a Libras sem o Português, mas se for uma 

explicação em Libras muito comprida e cansativa, perde o interesse, 

depende de cada um... Mas, no exemplo que você falou, o Atlas, ou o DVD 

de música em Libras, a explicação com o fundo em movimento é mais 

interessante, prende a atenção, é melhor, entendeu? 

 

Comentava, então, sobre alguns DVDs criados no INES, que exemplificavam bem o 

que queríamos para o material didático. Tanto o Atlas Geográfico do INES, em alguns vídeos 

introdutórios, quanto o DVD de músicas brasileiras em Libras, com a história da MPB, 

utilizam um mediador surdo sinalizando à frente de um fundo com imagens e vídeos. A 

composição aí presente é muito bem feita tecnicamente, com um design gráfico caprichado, 

sendo necessário para tal uma assessoria técnica especializada para as filmagens e edições. 

Não sei se teremos tantos recursos no INES quando iniciarmos nosso Grupo de Trabalho para 

produzir o material didático. Aliás este é um tema que foi citado nas entrevistas, a 

necessidade de um espaço de diálogo entre professores surdos e professores de Geografia 

para a elaboração do material. Como explicita o Professor 2:  

 

No GT precisa ter professores de Geografia das várias séries, assim como 

professores surdos, quantos forem necessários... e intérpretes de dentro da 

sala e de fora. Todos irão debater, trocar, pensar, organizando o material 

bilíngue. 

 

Na realização das entrevistas reforçamos algumas certezas, como a importância das 

imagens e da visualidade na educação de surdos, assim como a perspectiva bilíngue e visual 

na elaboração do material didático. Mas, despertaram algumas dúvidas, como na forma de 

estabelecer as relações neste material entre a Libras, as imagens e o Português escrito, 

contribuindo efetivamente para o aprendizado do estudante surdo. Neste sentido, 

procuraremos refletir no próximo capítulo sobre alguns aspectos técnicos, estéticos e 

metodológicos que envolvem desse tipo de material, pensando algumas sugestões que 

podemos dar àqueles que se aventurem na elaboração de materiais didáticos bilíngues para o 

estudante surdo. 
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5.3 Sugestões técnicas, estéticas e metodológicas para a elaboração do material didático 

 

 A partir da discussão teórica apresentada, atravessada aqui e ali, por algumas 

experiências que vivi no INES, com a interlocução com minha orientadora e tantas outras 

pessoas em variados espaços que me ajudaram a refletir sobre minhas práticas pedagógicas 

e os desafios encontrados no ensino bilíngue de Geografia para surdos, podemos nos 

aventurar e explorar algumas possibilidades de elaboração para o material didático que nos 

propomos a produzir no Instituto nos próximos anos. Nosso objetivo final, talvez um tanto 

grandioso, e que talvez nunca se conclua, é produzir o que seria um livro didático de 

Geografia em Libras. Não podemos ainda neste momento definir um caminho para o material 

que tentaremos produzir, sobretudo pois para isso será imprescindível a participação de 

professores surdos do Instituto, que possuem a identidade linguística e cultural que deverá 

permear o projeto. O que podemos fazer, a partir do que foi discutido até agora, é imaginar 

algumas possibilidades estéticas e técnicas, assim como algumas dificuldades nas relações 

entre as linguagens envolvidas no processo. Podemos até, elaborar algum exemplo para o 

que imaginamos hoje a tendo em vista o debate feito até aqui. 

 Iniciando pelas questões técnicas, podemos apresentar algumas ideias, no máximo 

sugestões sobre a base material de um “livro didático” bilíngue. Não há como ser em papel, 

pois necessita comportar a Libras, uma língua visual e espacial, o que nos obriga a imaginar 

uma base digital, que possa comportar vídeos. Para democratizar ao máximo o acesso a este 

material, a internet é certamente o melhor caminho, mas ainda não sabemos se na forma de 

um site, ou qual seria a melhor plataforma para os objetivos que, por hora, imaginamos. 

Devemos pesquisar ou, de preferência, contar com a ajuda de um profissional na área da 

informática, pois queremos que o material possa ser baixado pelas pessoas em seus 

computadores e, no caso do INES, que os alunos possam baixar nos seus tablets, para 

poderem consultar o material em casa. 

 Imaginando um cenário ideal para a realização do projeto, deveremos contar com uma 

equipe de profissionais de diversas áreas. Além dos professores de Geografia e de Libras do 

INES precisaríamos de uma equipe de filmagem e outra de design gráfico, assim como um 

estúdio para edição (que já existe no INES). A possibilidade de utilização das novas 

tecnologias da computação gráfica cria imagens de sonho e fantasia para o ensino de 
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Geografia. Mais que uma alegoria ilustrativa ou mero complemento, um material didático 

visual (e na sua língua) pode incrementar processo de aprendizagem de forma muito positiva, 

auxiliando na construção dos significados e conceitos da linguagem geográfica pelos alunos. 

 Por todo o caminho trilhado nesta pesquisa nunca nos desviamos de pensar o material 

didático em uma perspectiva bilíngue. A Libras como primeira língua do aluno surdo deverá 

compor todas as informações contidas na proposta a ser desenvolvida, mas, em acordo com 

a proposta, acompanhada pela Língua Portuguesa como L2. Os títulos de capítulos, as 

explicações, as legendas das imagens, não é difícil imaginar que tudo possa estar sinalizado, 

mas com um clique temos acesso ao texto escrito, isto se tivermos acesso e meios para 

aproveitarmos as possibilidades geradas pelas novas tecnologias da computação gráfica. 

 As questões estéticas na educação de surdos não se diferenciam tanto daquelas que 

deveriam permear o ensino de ouvintes. O trabalho do professor como mediador no processo 

de acesso ao conhecimento científico pelos alunos envolve uma dimensão artística na forma 

de sua atuação junto a turma. A arte pode tanto ser uma ferramenta para a re-interpretação 

dos conceitos, por exemplo na interpretação de um desenho, mas, também, pode ser, ela 

mesma, um agente na construção dos conteúdos, quando, por exemplo, o próprio aluno 

realiza o desenho. Talvez, mesmo que o professor não queira trabalhar a partir das expressões 

artísticas, sua função dentro de uma sala de aula carrega uma dimensão estética, da mesma 

forma que nas relações sociais em geral. Ele pode ficar sentado atrás da mesa em uma 

monótona aula expositiva que, mesmo assim, será percebido pelos alunos a partir de 

múltiplos olhares e diferentes interpretações de suas posturas, da construção dos discursos e 

do encaminhamento metodológico da aula. 

 No ensino de Geografia para surdos a questão estética ganha uma importância ainda 

maior devido a relevância que a visualidade assume para esses estudantes, uma vez que a 

visão é o principal sentido para a apreensão do mundo e para a comunicação em Libras. 

Talvez seja mais fácil compreender a dimensão estética quando a imaginamos em um livro 

ou material didático. As expressões artísticas – ilustrações, charges, letras de música, 

quadrinhos – são usualmente encontrados nos materiais escolares, mas a própria formatação 

das edições, o seu design, a estruturação do conteúdo, a diagramação das páginas são formas 

artísticas que podem ajudar ou atrapalhar o processo de aprendizagem. A composição estética 
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de um material didático pode, assim, ajudar ou atrapalhar o processo de ensino-

aprendizagem. 

 No exemplo abaixo, imaginamos a tela inicial do material didático em um capítulo 

sobre o planeta Terra. Ao alto temos o número do capítulo acompanhado do título em Libras 

e português. Logo abaixo temos um vídeo introdutório, como uma filmagem vista do espaço 

mostrando a Terra em seu movimento de rotação, com a Lua em sua órbita e o Sol ao fundo. 

Ao lado temos duas caixas: acima o vídeo explicativo em Libras e embaixo o texto em 

português sobre o mesmo conteúdo. A explicação em Libras deverá ser feita por um professor 

surdo a partir da construção conjunta do “roteiro” e da forma como o conteúdo será 

trabalhado. A composição desta imagem serve para exemplificar o que poderia ser uma 

“página” de nosso “livro didático”. Procuramos uma perspectiva bilíngue, onde Libras e 

Português atuem conjuntamente na construção de sentidos, compreendendo a importância 

das duas línguas para o estudante surdo, sem desvalorizar nenhuma delas.  

 

 

Figura 18. Exemplo de slide para o material didático: vídeos, Libras e textos.  

 

Tentaremos, assim, estabelecer uma relação de aproximação entre as línguas em um 

mesmo material didático, permitindo a esta ferramenta de ensino auxiliar o aprendizado da 

Geografia e do português escrito. Esta é nossa intenção, mas somente as futuras experiências 
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com a utilização deste material em sala é que poderão indicar o melhor caminho. Esta 

primeira ideia que apresentamos está bem simplificada devido ao nosso conhecimento muito 

básico na utilização do power point e este serve somente para ilustrar o que imaginamos neste 

primeiro momento, uma vez que este programa não comporta os vídeos que necessitamos 

utilizar. Na verdade a composição desta página (seja um site ou um programa a ser baixado) 

pode, e deve, ficar mais dinâmica e menos estática. Na figura abaixo trabalhamos um outro 

formato em que o “professor” se desloca a frente de uma imagem ou vídeo que compõe o 

fundo. Novamente nossas dificuldades técnicas exigem certa imaginação do leitor para 

entender a cena em movimento. Neste caso a explicação fica um pouco mais dinâmica, 

favorecendo a interação entre a Libras, a imagem e os termos em Português. Para permitir 

também a leitura do conteúdo, podemos inserir no quadro um ícone, que ao ser clicado abre 

uma caixa com o texto escrito.  

 

 

Figura 19. Exemplo de vídeo para compor o material didático: interação entre o professor e o fundo. 

 

 A linguagem cinematográfica permite também outras formas de abordagem dos 

temas. Podemos filmar aulas de campo, levando o “professor” a diferentes lugares que sejam 

objetos de estudo, em uma estética próxima a um documentário ou uma reportagem 

jornalística. Poderíamos visitar um aterro sanitário, analisar um processo erosivo em uma 
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encosta, estudar a evolução histórica da paisagem do centro do Rio. Estas gravações externas 

poderiam ser editadas e incorporadas às cenas gravadas em estúdio, constituindo assim mini-

documentários sobre diversos temas geográficos que comporiam os capítulos de nosso 

material didático em conjunto com as demais formas de abordagem dos conteúdos. Afinal, 

são diversas as linguagens que podemos trabalhar: a partir da Libras e do Português escrito, 

podemos analisar fotografias, vídeos, quadrinhos, charges, reportagens de jornal, mapas, 

gráficos, tabelas e o que mais surgir. Será um desafio pensar nas formas de interlocução deste 

material didático com os alunos, nas atividades e exercícios a serem propostos em uma 

perspectiva bilíngue que interajam com as linguagens propostas.  

 Após abordarmos algumas questões técnicas e estéticas, falta reunir aqui algumas 

breves sugestões metodológicas para a elaboração de materiais didáticos para surdos. Este 

material deve surgir a partir de uma ação conjunta, em um Grupo de Trabalho formado 

necessariamente, também, por professores surdos.Uma possibilidade metodológica que surge 

aí é a metodologia da pesquisa-ação. Dentre as muitas perspectivas que esta definição pode 

percorrer, ela pode ser “uma das muitas diferentes formas de investigação-ação, a qual é (...) 

sucintamente definida como toda tentativa continuada, sistemática e empiricamente 

fundamentada de aprimorar a prática” (TRIPP, 2005, p. 443). Em Thiollent (2002, p. 4), 

temos uma definição mais precisa: “a pesquisa-ação é realizada em um espaço de 

interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com 

conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação”.  

Esta dissertação é, assim, somente o início de uma proposta de pesquisa-ação que se 

pretende realizar em um GT, com professores surdos e ouvintes, que produza, aos poucos, 

material didático específico para cada uma das séries do ensino básico. Mas, no caso do 

INES, tão importante quanto esta produção é experimentarmos os materiais em sala com os 

alunos para analisarmos sua efetividade. Para avaliarmos se nossos materiais didáticos 

bilíngues realmente contribuem para o aprendizado dos conteúdos geográficos pelo estudante 

surdo será necessário um estudo de longo prazo, avaliando resultados dessas experiências em 

sala. 

Em um GT com esses objetivos deve-se concentrar esforços para analisar com 

detalhes o processo de construção dos conteúdos e a busca pelo melhor formato para o 

material didático. Nesses encontros podem ser discutidas as formas de elaboração dos 
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conteúdos, buscando opções viáveis segundo as possibilidades técnicas para sua realização. 

Um material didático para surdos em uma perspectiva bilíngue certamente terá um formato 

digital para comportar vídeos e textos associando a Língua de Sinais e o Português escrito. 

A filmagem também se fará necessária nos encontros do grupo, uma vez que seus integrantes 

serão surdos. Será uma forma de registro importante para análises futuras e poderá funcionar 

como um diário de campo. É necessário ressaltar que o Tradutor Intérprete de Língua de 

Sinais deve participar como pesquisador no grupo, uma vez que transita pelas duas línguas. 

No INES pretendemos ter acesso aos equipamentos de filmagem, à ilha de edição e ao estúdio 

construído no Instituto, assim como pessoal técnico necessário para realização das filmagens 

e da edição e finalização do material. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação pretendeu fazer um estudo sobre as questões linguísticas, culturais e 

estéticas que envolvem a elaboração de materiais didáticos de Geografia no ensino bilíngue 

de surdos. Percebo agora, olhando para para trás, relembrando o atribulado processo de 

elaboração deste trabalho, que os dois anos de realização do mestrado me levaram a uma 

reflexão crítica de minha breve jornada na educação de surdos. Acho que os objetivos que 

nos levaram a defender a produção de materiais didáticos específicos para este estudante 

estão, antes de tudo, na própria inexistência desses materiais, que só teriam a contribuir com 

o aprendizado dos alunos, tanto nos conteúdos das diferentes disciplinas, quanto no 

aprendizado do Português escrito. Não se pretende, de forma alguma, substituir os livros 

didáticos de Geografia, mas sim, criar mais um instrumento pedagógico que facilite o acesso 

aos conteúdos e favoreça, assim, a própria utilização do livro didático e o entendimento dos 

textos escritos. Seria uma ferramenta de ensino na primeira língua dos alunos, o que 

facilitaria a construção dos conceitos geográficos e a interpretação do mundo por eles. 

O autor desta dissertação fala de dentro de uma escola especial, como professor em 

uma instituição especializada, onde todos os alunos são surdos. Mas, um material didático 

bilíngue poderia acompanhar, também, aqueles que estudam incluídos na rede regular de 

ensino, que são a maioria. A inclusão escolar, se estruturada de maneira satisfatória, tem a 

função essencial de garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de muitos surdos que 

estão fora da escola. Neste sentido, pensar um material didático específico exige, ao menos, 

localizar-se diante deste debate. Mantenho-me cada vez mais convicto, ao lado do 

movimento surdo, na defesa da existência das escolas bilíngues para surdos como espaços 

importantes para o aprendizado e constituição linguística e cultural desta comunidade. Mas, 

as escolas inclusivas também devem ser capazes de atender dignamente aos surdos que aí 

estudem, respeitando sua língua, sua cultura e suas potencialidades, principalmente nas salas 

de atendimento educacional especializado. Além do intérprete em sala, nos parece essencial 

que se tenha um material didático bilíngue, adaptado às necessidades visuais do surdo, o que 

só teria a contribuir com a inclusão mais efetiva deste aluno, favorecendo a acessibilidade 

aos conteúdos e ao conhecimento e, não só, o compartilhamento do espaço escolar com os 

ouvintes.  
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Destaco a importância das escolas bilíngues para surdos, tendo em vista não só os 

aspectos pedagógicos, mas também em sua centralidade territorial – política e cultural – para 

a comunidade surda. Este espaço de ensino é o lugar ideal para o desenvolvimento da Libras, 

para o surgimento de novos sinais, termos e conceituações para as diferentes disciplinas, uma 

questão importante para a construção do conhecimento. Dessa forma, é, também, o espaço 

propício para a produção de materiais didáticos específicos, que podem se difundir 

posteriormente e contribuir neste debate. O INES não pode ser dos poucos lugares pelo Brasil 

produzindo materiais. É preciso que exista um diálogo entre diferentes formulações e 

abordagens dos conteúdos das disciplinas do ensino básico. Imaginando um cenário ideal, se 

as escolas especializadas não podem estar presentes em todo o país, poderiam contemplar, 

ao menos, os grandes centros, ou estar em posições regionais estratégicas. A falta de 

pesquisas demográficas específicas sobre a população surda certamente dificulta uma 

compreensão mais completa sobre a participação desta comunidade linguística na sociedade 

brasileira.  

Como professor ouvinte em uma escola bilíngue, procurei compartilhar algumas 

percepções sobre as dificuldades, desafios, equívocos e acertos que vivenciei como professor 

de Geografia no INES. Acredito que este processo de (re)aprendizado sobre minha prática 

docente e a produção de material didático, que vivencio em meu dia a dia, nunca se acabe. 

Foram anos de transformação e de um repensar orgânico das práticas diárias e reflexões 

teóricas como educador. As novas tecnologias de informação e comunicação assumiram um 

papel importante neste processo, auxiliando com apoio visual e estético necessário não só na 

constante elaboração de materiais didáticos, mas para o planejamento das aulas, às formas de 

avaliação e possibilidades metodológicas. Percebo que passei da centralidade no Português 

escrito à uma centralidade na Libras, o que, se por um lado dinamizou a interlocução com os 

alunos (mesmo sem a sonhada proficiência), por outro, deixou de lado a leitura e a escrita. 

Ainda busco uma forma das aulas de Geografia auxiliarem o aprendizado do português como 

segunda língua pelos alunos. O material didático que pretendemos criar caminha, assim, em 

uma perspectiva bilíngue, buscando integrar as duas línguas no processo de construção de 

sentidos e apreensão dos conceitos, onde ambas se complementem com o apoio da 

visualidade e das imagens em movimento. 
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Como vimos, a produção de material didático específico para o aluno surdo 

acompanha nosso dia-a-dia nas salas de aula do INES, em um esforço criativo para superar 

os desafios que se apresentam no decorrer do ano letivo. Mas afinal, quais seriam as 

especificidades deste estudante frente ao aprendizado do conhecimento geográfico?  Pelo que 

podemos considerar até então, as questões que envolvem as metodologias mais adequadas 

para trabalhar determinado conteúdo exigem uma reflexão pedagógica, linguística e estética, 

uma vez que a questão visual tem uma importância semântica essencial para o estudante 

surdo. Sendo assim, a sala de aula – especial ou inclusiva – deve considerar, além dos 

aspectos linguísticos, os aspectos semiológicos que envolvem a forma de se apresentar um 

tema a ser estudado pela turma. Esta reflexão estética também é necessária ao se pensar nos 

métodos de avaliação, no planejamento das aulas, na sistematização dos conteúdos. Sendo 

assim, esperamos que esta dissertação possa ter trazido algumas contribuições para a 

educação de surdos e para a produção de materiais didáticos bilíngues. 

A experiência de trabalhar nestes últimos anos exclusivamente na educação de surdos 

tem sido extremamente gratificante, pelo contato com os alunos e pelos desafios encontrados. 

Este processo de constante repensar das práticas de ensino, que vivencio na educação de 

surdos, permite, às vezes, refletir sobre a educação de maneira mais geral. No INES fui 

obrigado a romper com muitas concepções de educação que trazia, as libertárias e as 

tradicionais. Foi como se tivesse que reinventar a roda do ensino de Geografia. No meu caso, 

imposição do contexto, mas caberia a todo professor refletir sobre o porquê e o como de suas 

aulas, em um processo de autocrítica e redescoberta da prática docente. Possivelmente não 

há fim para esta reflexão. Afinal, a cada ano os alunos são diferentes, o que funciona em uma 

turma, não funciona em outra, a Geografia está sempre mudando, assim como o processo de 

produção de materiais didáticos certamente nunca se concluirá. No fundo, estamos sempre 

nos reinventando como professores, para o bem ou para o mal. No meu caso a arte é peça 

fundamental neste processo, mas cada um tem suas referências, sua história de vida, sua visão 

de mundo e de educação, o que torna a sala dos professores um espaço tão diverso quanto a 

sala de aula.  

Não considero a arte somente um recurso a ser utilizado vez ou outra ao longo do ano 

letivo. Vejo que a própria docência incorpora uma dimensão artística e estética em seu 

realizar-se, desde o planejamento, às formas de avaliação, os materiais didáticos e o próprio 
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processo de ensino-aprendizagem. Por certo o ofício de professor não é como o de um ator 

no palco, ou do palhaço no picadeiro; vai além do entretenimento, mesmo que reflexivo. O 

aprendizado é uma responsabilidade própria da nossa função social, mas em muitas salas de 

aula ainda impera a condição do aluno como um expectador passivo frente a um roteiro pré-

elaborado e massificado para sua vida escolar. No teatro de Bertold Brecht, a quarta parede, 

que separava palco e plateia, foi rompida e no teatro do oprimido de Augusto Boal se 

estimulava a participação do público nos rumos do espetáculo. São cenários de outros palcos, 

mas que podem inspirar aos educadores que buscam uma sala de aula emancipadora e 

libertária. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada com professores de Libras surdos 

 

DADOS PESSOAIS (idade, formação acadêmica, tempo de magistério, é concursado ou 

contratado?)  

1. Você acha que o material didático utilizado nas aulas para os alunos surdos do segundo 

ciclo do ensino fundamental (6°, 7°, 8° e 9° ano) é adequado? Como? Por que? Explique. 

2. Na sua opinião, você considera que o uso das imagens (fotos, desenhos, vídeos, etc) é 

importante na educação de surdos? Como? Por que? Explique.  

3. As novas tecnologias da informação e comunicação tem auxiliado o ensino de surdos? De 

que forma? 

4. Você considera relevante para o estudante surdo ter materiais didáticos em Libras nas 

diferentes disciplinas? 

5. Dê exemplos de materiais didáticos em Libras que você já tenha tido contato. Dê um 

exemplo de um material que você achou muito bom. 

6. Pensando em um material didático bilíngue, como associar Libras e o Português escrito? 

7. Como você acha que deve ser trabalhado o material didático de Geografia bilíngue? Como 

trabalhar os termos e conceitos para os quais não existem sinais? (Por exemplo: relevo, 

urbanização, industrialização, placas tectônicas, ...) 

8. Seria possível imaginar um material didático bilíngue com a mesma função de um livro 

didático (reunir os conteúdos básicos de uma disciplina para cada ano de ensino)? 

9. Quais sugestões poderia dar para a elaboração de um material didático de Geografia 

bilíngue específico para o estudante surdo? 

10. Qual sua opinião sobre as ideias propostas nesta pesquisa? (Apresentar os slides criados 

e explicar brevemente ao entrevistado as ideias desenvolvidas até o momento)    
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APÊNDICE B 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, ________________________________________________________________, fui 

convidado a participar de um estudo denominado “Material didático de Geografia em uma 

perspectiva bilíngue”, que pretende fazer um estudo na busca por ideias para a uma proposta 

de material didático bilíngue de Geografia específico para o estudante surdo do ensino 

básico. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de contribuir com minha 

experiência enquanto surdo e professor de Libras a respeito da elaboração deste material 

didático, dando sugestões sobre as relações entre imagem e bilinguismo e sobre o melhor 

formato para este material. Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, 

meu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, 

será mantido em sigilo.  

O pesquisador responsável pelo referido projeto se chama Guilherme Barros Arruda, 

professor de Geografia no Instituto Nacional de Educação de Surdos e mestrando no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e com ele poderei manter contato pelo 

telefone ________________ e pelo e-mail________________________________. 

É assegurado o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o 

estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 

minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido 

a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em 

participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a 

pagar, por minha participação. 

Rio de Janeiro, ___ de _________________ de 20__ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTAS COM PROFESSORES DE LIBRAS SURDOS 

 

Entrevista com Professor 1: 

 

E: Você acha que o material didático utilizado nas aulas para os alunos surdos do segundo 

ciclo do ensino fundamental (6°, 7°, 8° e 9° ano) é adequado? Como? Por que? Explique. 

P1: Hoje praticamente não existem materiais didáticos específicos para o estudante surdo, os 

alunos que estudam incluídos nas escolas regulares utilizam os mesmos materiais que os 

ouvintes. Mas, a leitura é difícil, faltam materiais em Libras, pois material didático não tem. 

Já na Prefeitura de São Paulo tem materiais didáticos diferentes. Materiais de Português, 

Matemática e Libras, para o ensino fundamental, mas ainda não conheço. No futuro pretendo 

pesquisar sobre material didático específico para o surdo, pois a leitura é difícil, então precisa 

relacionar o visual, a Libras e o Português, juntos de forma bilíngue. 

E: Na sua opinião, você considera que o uso das imagens (fotos, desenhos, vídeos, etc) é 

importante na educação de surdos? Como? Por que? Explique.  

P1: Sim, mas surdos e ouvintes são diferentes, pois os ouvintes recebem informações pela 

comunicação oral conhecida por toda a sociedade e assim vão aprendendo e se 

desenvolvendo. Mas, para o surdo faltam estas informações, então para ele através das 

imagens e a visualidade percebe a realidade e a relaciona com a Libras. Em segundo lugar, 

precisa ter DVD com imagem e explicações em Libras e Português escrito, de forma bilíngue. 

E: As novas tecnologias da informação e comunicação tem auxiliado o ensino de surdos? De 

que forma? 

P1: Verdade, muito tempo atrás não tinha tecnologias, já hoje tem bastante. Aproveita isto 

para aprender, comunicar. No computador tem MSN, Orkut, etc. Também as mensagens pelo 

telefone celular, antes para se comunicar precisava sempre chamar alguém para telefonar, 

hoje temos liberdade com as mensagens por celular e a comunicação melhorou bastante. 

E: Você considera relevante para o estudante surdo ter materiais didáticos em Libras nas 

diferentes disciplinas? 
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P1: Precisa ter materiais didáticos em Libras. O principal é a Libras, pois é a língua do surdo, 

precisa ter o visual neste material, ter a projeção desta imagem, organizado em um power 

point, também em DVD, pois a visualidade é a questão principal, própria do surdo. 

E: Dê exemplos de materiais didáticos em Libras que você já tenha tido contato. Dê um 

exemplo de um material que você achou muito bom. 

P1: Nunca vi nenhum (material didático para surdos), mas existe este material na internet em 

PDF da Prefeitura (de São Paulo). Mas, é preciso que um grupo de surdos veja e organize o 

material didático em Libras para surgir um material próprio aqui (no INES), pois não tem em 

nenhum lugar. Pois o ouvinte sempre usa o livro didático de Português, Matemática, História, 

etc. E o surdo? Lê aonde? Não tem nada para estudar, só o ouvinte. Então, precisa haver 

igualdade entre surdos e ouvintes e criar um material didático próprio e visual. 

E: Pensando em um material didático bilíngue, como associar Libras e o Português escrito? 

P1: Sim, tem importância o bilinguismo. Primeiro, o principal é a Libras, que é a primeira 

língua, a L1, o Português escrito é a L2. Precisa primeiro que o conceito faça o encadeamento 

com a explicação em Libras permitindo a visualização, a apreensão e o entendimento. 

Depois, para escrever é preciso sentir o que já foi compreendido em Libras. É um bilinguismo 

próprio para o surdo. 

E: Então é importante para o surdo ao aprender a escrever ter esta relação entre o Português 

e a Libras? 

P1: Sim, mas a L2 é escrita. Ouvintes e surdos são diferentes. Você escreve as frases 

corretamente, mas o surdo escreve diferente, trocando algumas palavras. Mas, espera aí... 

precisa respeitar a cultura surda própria da comunidade surda. Mas, a L1, a Libras tem suas 

frases próprias, o Português é a L2. 

E: Como você acha que deve ser trabalhado o material didático de Geografia bilíngue? Como 

trabalhar os termos e conceitos para os quais não existem sinais? (Por exemplo: relevo, 

urbanização, industrialização, placas tectônicas, ...) 

P1: Espera, fazer material didático bilíngue precisa pesquisa, e não temos...  Existem os sinais 

mais diversos, mas precisa combinar em um grupo de pesquisa, discutir e juntos encontrarem 

um sinal. Precisa ter um grupo de pesquisa aqui. 

E: Um grupo? 
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P1:  Sim, um grupo de pesquisa para estudar como... O professor, o intérprete, o professor de 

Libras surdo. Também o professor ouvinte da disciplina de Geografia. Podem juntos nesta 

relação, interpretar as explicações geográficas e encontrar um sinal que surja a partir da 

apreensão pela visualidade. 

E: Será que no futuro a gente consegue criar um material... Por exemplo, você falou da 

Prefeitura de São Paulo que tem este PDF, mas não tem como inserir um filme aí, então não 

entendi... 

P1: Espera, tem o PDF. Mas, tem também um DVD que você pede lá na Prefeitura, que eles 

liberam. Mas, dentro (do PDF) não tem. Eu que ver como ficou a ligação entre o DVD e a 

matéria. 

E: Seria possível imaginar um material didático bilíngue com a mesma função de um livro 

didático (reunir os conteúdos básicos de uma disciplina para cada ano de ensino)? 

P1: Eu acho que não será fácil, verdade. Primeiro o professor tem que compreender como o 

aluno percebe a aula, as estratégias de ensino, conseguir organizar todo o conteúdo das aulas. 

Com essa elaboração conseguimos criar estratégias para surgir este livro. Mas, hoje é difícil 

recebermos um material completo. Depende, o mais importante para ensinar é o material 

visual de apoio. Se você faz aos poucos cada material, quando está tudo pronto, precisa da 

visualidade, aí, então, fez o livro surgir. 

E: Demora, no futuro então... 

P1: Isso, demora, não dá para rapidamente fazer tudo. Demora... Precisa junto ao DESU 

(Departamento de Ensino Superior do INES). Precisa pesquisar junto, conhecer, assim foram 

encontrando cada um (dos sinais). Então, o professor de Geografia pode chamar o professor 

de Libras, as diferentes disciplinas precisam fazer pesquisa como no DESU. 

E: Quais sugestões poderia dar para a elaboração de um material didático de Geografia 

bilíngue específico para o estudante surdo? 

P1: Sim entendi, por exemplo, vamos pensar no Português e na Libras. Em Português, 

primeiro temos a história, a leitura do conteúdo e depois na aula você ensina, faz perguntas. 

Primeiro ele estuda o conceito e depois responde o que sabe. Também em Libras, primeiro 

temos o conteúdo sinalizado, com diferentes explicações. Depois, para responder as 

perguntas, ele pode encontrar os conteúdos. É igual, entendeu? Porque todo mundo sempre 

começa com a leitura, também na Geografia você precisa lembrar do que acontece lá fora, 
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no mundo, o solo... Primeiro tem a leitura e depois responde. É igual para todos. Na minha 

opinião é importante ter a Libras e o bilinguismo, é importante entender. Para a maioria dos 

surdos a leitura é muito difícil. Se ele ver primeiro em Libras, ele vai gostar e vai se interessar, 

sempre. Pois é próprio do surdo a visualidade da Libras, então precisa ter um registro assim 

dentro do material. 

E: Qual sua opinião sobre as ideias propostas nesta pesquisa? (Apresentar os slides criados 

nas figuras 18 e 19 e explicar brevemente ao entrevistado as ideias desenvolvidas até o 

momento)    

P1: Certo, certo... Pois se ele não entende (a imagem/vídeo) ele tem a explicação em Libras 

do lado para relacionar, aí ele entende. É importante ser bilíngue (este material). (...) Primeiro 

em Libras da explicação para juntar com o texto escrito é melhor que não seja em frases 

longas. Por exemplo, a crosta terrestre, o filme e as explicações em Libras em dois lugares 

diferentes na tela dificulta. As imagens e o professor explicando precisam estar juntas 

(sobrepostas).    

(Me mostra no i-pad o jornal de Libras no youtube) 

E: Imaginei que o material poderia ser composto por diferentes formatos (como os 

apresentados), mas também poderíamos ir aos lugares filmar as explicações na rua. E os 

conteúdos vão, assim, se alternando, ao longo do material didático. 

(seguimos vendo exemplos no youtube) 
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Entrevista com o Professor 2 

 

E: Na sua opinião, você considera que o uso das imagens (fotos, desenhos, vídeos, etc) é 

importante na educação de surdos? Como? Por que? Explique.  

P2: Verdade, o surdo é sempre visual, as palavras em Português ele não conhece. Ele 

visualiza a palavra, mas não consegue relacionar a nada que conheça, se ele relacionar a uma 

imagem, aí ele conhece. Por exemplo, r-e-l-e-v-o (soletra e depois sinaliza umas montanhas). 

A palavra relevo ele não conhece, mas na memória ele conhece, só não sabe a palavra. Se 

você mostra a imagem de um relevo, ele já viu aquilo desde criança, aí é só fazer a ligação 

entre as palavras para ter o conceito, que depois acaba memorizado e fica sabendo. Quando 

depois ele ver a palavra relevo já conhece, estabelece todas as ligações. Entendeu? Precisa 

da imagem sempre, é o principal. Por exemplo, imagem de a-m-o-r, não precisa... um 

coração, não precisa (de imagem). Agora, relevo, em Geografia, o que mais? Um vulcão, 

uma erupção, extremamente quente. Precisa do visual, juntamente ao Português, para se 

desenvolver mais rápido. 

P2: Então você acha que a imagem tem relação com a palavra, como no caso do relevo. Você 

conhece um sinal para relevo? 

P2: (Sinaliza as montanhas) Mas, isso é só para ajudar. Se, no futuro, os surdos estudarem 

juntos o assunto, pode surgir um sinal. Podem ter pesquisas em vários lugares aí fora. Eu 

amo Geografia, você sabe. Nunca me aprofundei muito, mas gosto, assim como de Ciências. 

Sempre me passam informações diferentes, vocês usam sempre mais imagens. 

E: Entendi, eu tenho dificuldades, dependendo do assunto, quando não tem imagem, por 

exemplo, relações financeiras no mundo, a economia... Quando não há imagens, fotografias...  

P2: Pois é, então, não dá. Precisa da imagem, você pode me filmar para ter a explicação em 

movimento, estratégias para usar a Libras, pois ela também é visual. Explicar como o 

orçamento do governo é dividido, através da Libras, permitindo assim a apreensão.  

E: As novas tecnologias da informação e comunicação tem auxiliado o ensino de surdos? De 

que forma? 

P2: Agora é melhor, ajuda (a tecnologia). Antigamente você copiava tudo no caderno, tinha 

poucas imagens. Televisão, internet, não tinha nada disso. Por exemplo, pesquisa no google 

não tinha, precisava procurar no livro até encontrar. Agora, no google, você põe ali a palavra 
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e aparecem várias informações. É muito melhor para o surdo, que é visual, você pode se 

filmar e tem o youtube, onde você pode encontrar diferentes assuntos. A tecnologia ajudou a 

“abrir a cabeça” (ampliar os horizontes) do surdo. Por exemplo, hoje na minha aula de Libras 

coloquei lá (a palavra) “linguagem” e ninguém conhecia... tem comunicação, tem língua, tem 

dança. Eu procurei um exemplo e escrevi no quadro “valsa” e ninguém conhecia. Eu mostrei 

dançando para os alunos como era e aí todos conheciam, de festas de quinze anos, eu falei é 

isso mesmo, você viu... 

E: Você considera relevante para o estudante surdo ter materiais didáticos em Libras nas 

diferentes disciplinas? 

P2: O material didático precisa ser bilíngue, não pode ser só em Português. Precisa juntar o 

intérprete e o professor surdo para fazer o material didático bilíngue para surdos. O texto 

adaptado para a Libras mais as imagens, para a explicação é muito melhor. 

E: Então, você acha que precisa ter um material bilíngue ou só em Libras? 

P2: Nos dois, precisa ser bilíngue. Como vai tirar a leitura do Português, deixando só a 

Libras? Se só tem a Libras e a visualização, para entender o mundo precisa da leitura. Não 

precisa falar como o ouvinte, deixa isso pra lá. Mas, precisa saber ler e escrever. 

E: Dê exemplos de materiais didáticos em Libras que você já tenha tido contato. Dê um 

exemplo de um material que você achou muito bom. 

P2: Não, até agora nunca vi um material adaptado para o surdo. Mas, material traduzido já, 

onde você tem o texto e traduz para a Libras. Eu já trabalhei traduzindo dessa forma.  

E: Pensando em um material didático bilíngue, como associar Libras e o Português escrito? 

P2: Eu acho que para fazer o material didático, você precisa pegar um livro já pronto, igual 

ao dos ouvintes. Eu vou adaptar este material para visualizar no youtube, fazer livro não 

precisa, é só divulgar em Libras. Já, o aprendizado da leitura e da escrita são obrigatórios, 

como L2, é bom continuar usando o livro para ler e escrever. Mas, a Libras é a L1, para o 

ensino, para se relacionar, debater, para “abrir a mente”, trocar. Mas nos diferentes materiais 

para visualização precisa ver como relacionar com o livro. Deixar de utilizar o livro para 

fazer outro não precisa. 

E: E as tecnologias atuais ajudam nesta relação... 

P2: Sim, as tecnologias (mostrando na sala) são os filmes, a televisão, as projeções, o 

youtube, as webcams, as tecnologias diferentes ajudam no desenvolvimento de materiais que 
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podem me ajudar a produzir um vídeo comigo ensinando para o aluno poder ver em casa a 

explicação em Libras. O material está aí... 

E: Como você acha que deve ser trabalhado o material didático de Geografia bilíngue? Como 

trabalhar os termos e conceitos para os quais não existem sinais? (Por exemplo: relevo, 

urbanização, industrialização, placas tectônicas, ...) 

P2: A apreensão dos conceitos é algo muito importante para todas as pessoas, entender as 

palavras em tudo que você vê. O professor de Geografia e das outras disciplinas precisam 

traduzir as explicações para que o aluno apreender e ver surgir o sinal a partir de si próprio, 

é natural. Antigamente, não tinha o sinal de globalização. Lembra? G-l-o-b-a-l-i-z-a-ç-ã-o. 

Então, este assunto, quando o professor falava, os surdos nunca tinham visto aquela palavra. 

Aí ele explicava que é o mundo, a apropriação das riquezas, etc. Daí apareceu a ideia para o 

sinal de globalização, que se espalhou ficando registrado. Aí entende o conceito. Não adianta 

soletrar a palavra e explicar, explicar... não se apreende nada. Precisam surgir sinais e mais 

sinais, próprios da Geografia, próprios da História, para divulgar estes conceitos, é 

importante... 

E: Então, como se fazer para um sinal novo surgir? 

P2: Se os alunos debatendo (na aula) se apropriaram e entenderam e surge (um sinal), você 

registra, filma para fazer um glossário e põe ali, depois espalha pela internet. Se já tem o 

sinal, não precisa fazer um novo, como no caso de “globalização”, depende... 

E: Eu pensei que precisasse de um GT com os surdos reunidos. 

P2: Sim, o GT pesquisa o sinal, discute... 

E: Com professores de Geografia e professores surdos juntos... 

P2: é uma boa proposta o GT. 

E: Mas, como irá se espalhar pelo Brasil todo? Acho difícil imaginar... se criamos um sinal 

aqui no INES irá demorar até que ele seja difundido... 

P2: Hoje com a internet, isso se espalha rapidamente. Com o youtube, o facebook, o 

WhatsApp... Com a comunicação as pessoas de fora irão ver e em de todos os lugares... Igual 

a televisão antigamente, os ouvintes ali ouvindo e espalhando as informações. O surdo não 

ouve, precisa do visual e o facebook é visual, o youtube é visual e por aí se difundem as 

informações. Não pode é ficar quieto e escondido, precisa divulgar para haver críticas e 

debates se já tem o sinal discute no GT. Deixar trancado em casa não, precisa abrir a casa. 
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E: Será possível imaginar um material didático bilíngue com a mesma função de um livro 

didático (reunir ali os conteúdos básicos de uma disciplina para cada ano de ensino)? 

P2: Precisa, consegue fazer, sim... Demora, mas pode ser feito. Fazer rapidamente não dá... 

Precisa pesquisar no GT e, aos poucos, consegue. 

E: Podemos fazer aqui no INES este GT, com professores de Geografia e professores de 

Libras, ouvintes e surdos juntos para produzir este material no futuro... 

P2: Isso, no GT precisa ter professores de Geografia das várias séries, assim como 

professores surdos, quantos forem necessários... e intérpretes de dentro da sala e de fora. 

Todos irão debater, trocar, pensar, organizando o material bilíngue. 

E: Uma curiosidade minha, você já conheceu algum professor de Geografia surdo? 

P2: Já conheci, mas nunca o vi ensinando. Eu vi este surdo formado em Geografia, muito 

bom, parabéns a ele... Mas, não vi ele trabalhando... Ele não trabalha como professor, tem 

outro trabalho, ele só se formou, mas seguiu outro caminho. 

(...) 

E: Qual sua opinião sobre as ideias propostas nesta pesquisa? (Apresentar os slides criados 

nas figuras 18 e 19 e explicar brevemente ao entrevistado as ideias desenvolvidas até o 

momento)    

P2: Você pegou as informações que tem no livro de Geografia de todos... Falar da Terra, 

sistema solar, planeta, você colocou as imagens que no livro não tem, como você disse lá tem 

muito texto e pouca imagem. Você adaptou, colocou mais figuras, tem mais entendimento 

para a visualidade do surdo. Você adaptou sem tirar o texto, você relacionou o texto com as 

imagens, ficou ótimo...  

E: É, mas no futuro ficará melhor, pois teremos ajuda de alguém que sabe trabalhar no 

computador... 

P2: Sim, isso... quando é só muito texto escrito, é difícil para o surdo. Precisa ver as imagens 

para relacionar com o conceito, fica melhor. 
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Entrevista com o Professor 3 

 

E: Você acha que o material didático utilizado nas aulas para os alunos surdos do segundo 

ciclo do ensino fundamental (6°, 7°, 8° e 9° ano) é adequado? Como? Por que? Explique. 

P3: Material pronto não tem, faltam em todos os lugares... Falta mesmo... Nas diferentes 

disciplinas, Matemática, Português, Geografia... falta material próprio para o surdo, não tem. 

Só tem o livro normal igual ao dos ouvintes, que você pode pegar e traduzir, mas material 

próprio para o surdo não tem. Falta em todas as áreas. 

E: Na sua opinião, você considera que o uso das imagens (fotos, desenhos, vídeos, etc) é 

importante na educação de surdos? Como? Por que? Explique.  

P3: Sim, ajuda muito, é bom para mostrar a imagem e relacionar com a frase em Português. 

Entendeu? Se não tem imagem, como que faz, você procura, mas onde encontrar na cabeça 

(a referência visual). Então se você visualiza a imagem ajuda muito.   

E: As novas tecnologias da informação e comunicação tem auxiliado o ensino de surdos? De 

que forma? 

P3: Sim, hoje é melhor, o desenvolvimento das tecnologias melhorou muito. Antes, quando 

eu era pequena não tinha... Agora está mais desenvolvido, tem tablets, televisão, celular, que 

você pode filmar, webcams... A tecnologia está muito melhor para o surdo com a visualidade, 

pois precisa da comunicação. 

E: Você considera relevante para o estudante surdo ter materiais didáticos em Libras nas 

diferentes disciplinas? 

P3: Sim, é importante. Pois o surdo visualiza com a Libras e pode comparar ao texto escrito. 

Para haver o bilinguismo. Vocês todos não ensinam de forma bilíngue? Então, precisa ter o 

Português escrito mais a Libras. Traduzindo de um para o outro o tempo inteiro... Precisa da 

Libras.  

E: Dê exemplos de materiais didáticos em Libras que você já tenha tido contato. Dê um 

exemplo de um material que você achou muito bom. 

P3: Eu já vi materiais de outros estados. Por exemplo, de São Paulo já tem um material pronto 

para o ensino de surdos. Eu já vi e achei bom... 

E: Mas, como ele é, um Livro? Um DVD? 
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P3: É uma apostila que vem com um DVD junto. Eu achei muito bom! Tem tudo traduzido 

para Libras, você pode relacionar as imagens aos textos, é muito bom para a visualização.  

E: Pensando em um material didático bilíngue, como associar Libras e o Português escrito? 

P3: Eu acho importante... Você é um professor ouvinte e eu de Libras, a gente pode trocar eu 

te apoio nas questões visuais, em como explicar o conteúdo, o método, posso ver e a gente 

pode trocar, eu ajudo a organizar, e posso te dar apoio. É importante essa troca. Pois eu como 

professora de Libras, sei como ensinar em Libras e posso ajudar você. 

E: Como você acha que deve ser trabalhado o material didático de Geografia bilíngue? Como 

trabalhar os termos e conceitos para os quais não existem sinais? (Por exemplo: relevo, 

urbanização, industrialização, placas tectônicas, ...) 

P3: Precisa de uma discussão entre os alunos surdos. Você, antes da aula, escreve no quadro 

o conceito e aí ninguém entende, mas se você põe a imagem... do relevo, aí o aluno consegue 

assimilar e daí pode surgir um sinal. Se tem o sinal faz a ligação com a palavra. Se não tem 

o sinal, precisa do visual para ter o entendimento em Libras. 

E: Mas, como fazer para surgir um sinal novo? 

P3: Podem os próprios alunos na turma, junto ao professor de Libras também. Por exemplo, 

pode na OP de Geografia (reunião pedagógica semanal) ir um professor de Libras, para haver 

essa troca.  

E: Mas, como fazer para um sinal novo ser difundido pelo Brasil? 

P3: Você pode registrar tudo em uma apostila... Depois isso pode ajudar a outro professor de 

Geografia que encontre ali um sinal. 

E: Seria possível imaginar um material didático bilíngue com a mesma função de um livro 

didático (reunir os conteúdos básicos de uma disciplina para cada ano de ensino)? 

P3: Um material equivalente é importante. Será demorado, mas você precisa tentar fazer e 

divulgar, se ficar bom, rapidamente se espalha. 

E: Quais sugestões poderia dar para a elaboração de um material didático de Geografia 

bilíngue específico para o estudante surdo? 

P3: Precisa da imagem para ajudar a entender o conceito, a palavra. Pois se não tem imagem, 

como faz? 

E: E você acha que a imagem tem uma importância maior para o surdo que para o ouvinte? 
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P3: A importância do visual, o ouvinte tem... Mas, o importante é o apoio visual para ajudar 

no entendimento. A imagem ajuda no entendimento do que está escrito, fazendo a ligação 

necessária. O professor também precisa sinalizar em Libras sobre a imagem, não dá para 

colocar uma figura e ficar ali sentado, precisa sinalizar para relacionar com a imagem. 

E: E você estava trabalhando em um projeto assim junto a equipe de Ciências... 

P3: Sim, eu estou participando junto a OP de Biologia e Ciências, na criação de sinais 

didáticos, pois nesta área faltam muitos sinais. Por isso estou lá tentando ajudar, trocando, 

tentamos filmar em Libras e com imagens, utilizando os dois estamos conseguindo 

desenvolver... 

E: E vocês já estão fazendo o material? 

P3: Estamos começando, durante todo o ano passado nós só discutimos pontuando tudo e  

agora estamos começando.  

E: Qual sua opinião sobre as ideias propostas nesta pesquisa? (Apresentar os slides criados 

nas figuras 18 e 19 e explicar brevemente ao entrevistado as ideias desenvolvidas até o 

momento)    

P3: Você Pode fazer... mas também uma apostila com atividades para casa, pois lá ele faz o 

que?  

E: Mas, aí esta apostila será em Português escrito... 

P3: Com um DVD, para ele poder comparar a explicação em Libras e em Português para 

conseguir responder as questões escritas. Precisa tentar progredir... O surdo precisa de 

atividades para fazer em casa, senão ele fica lá sem nada para fazer... Precisa de exercícios. 

E: Acho que para o surdo é difícil utilizar o livro didático em casa, tendo que ler o conteúdo 

de Geografia. 

P3: Então, por isso que precisa do DVD, para em casa ter acesso ao conteúdo e as perguntas 

em Libras que assim fica mais fácil responder por escrito depois. 
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Entrevista com Professor 4:  

 

E: Você acha que o material didático utilizado nas aulas para os alunos surdos do segundo 

ciclo do ensino fundamental (6°, 7°, 8° e 9° ano) é adequado? Como? Por que? Explique. 

P4: Hoje tem material didático nas várias escolas inclusivas, mas o problema na inclusão do 

surdo é que sua língua é diferente e não tem materiais próprios para ele. O Português é 

obrigatório, que é a L1 do ouvinte desenvolvida na família... E o surdo não avança, fica 

impedido de aprender e se desenvolver, vai aprender onde? Dessa forma, qual caminho para 

o aprendizado? Dúvida... um problema sério temos aí. 

E: Na sua opinião, você considera que o uso das imagens (fotos, desenhos, vídeos, etc) é 

importante na educação de surdos? Como? Por que? Explique. 

P4: Sei, antigamente eu estudava um texto e não tinham imagens, hoje elas aumentaram 

muito. Mas, o visual é diferente para o surdo, pois na leitura você apreende o sentido pelas 

imagens, que ajudam a fazer as ligações com o Português. Também usa a Libras para fazer 

esta ligação entre a leitura e o aprendizado com o auxílio das imagens. O ouvinte, durante a 

leitura, pode ter poucas imagens, mas todo dia recebe informações pela sociedade, na família, 

de casa, da televisão, etc... Tem acesso a muitas fontes de informação. Já o surdo tem poucos 

lugares para se informar, por isso a imagem é importante. 

E: As novas tecnologias da informação e comunicação tem auxiliado o ensino de surdos? De 

que forma? 

P4: Verdade, a tecnologia de hoje ajuda muito ao surdo. Antes, tecnologia não tinha ou tinha 

pouco, só o ouvinte conseguia. Tecnologia que se usava era só o telefone, radinho, microfone, 

gravador com fita K7 para escutar somente. E o surdo? Não tinha... Já hoje com a tecnologia 

o surdo usa mensagens, internet, antes tinha o Orkut, agora tem o facebook. usa a filmagem 

da Libras, nos liberta para aprender e se desenvolver. O surdo sempre precisa escrever 

mensagem em Português, tem dúvida em algumas palavras e precisa perguntar para alguém 

e cada vez aprende mais pela vontade de ler. 

E: Você considera relevante para o estudante surdo ter materiais didáticos em Libras nas 

diferentes disciplinas? 

P4: Claro... Precisa ter material didático próprio na L1 do surdo que é a Libras. Agora, no 

momento tem pouco, porque material didático próprio para o surdo tem, mas em Libras não, 
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só em Português. Tem que tirar isto e ter um material próprio em Libras. Eu espero que no 

futuro aqui no INES tenha material didático em Libras, próprio para o surdo. Se no futuro a 

prova de vestibular não for própria para o surdo, teremos um problema, pois a linguagem é 

diferente. Os ouvintes todos se desenvolvem e aprendem até completar o ensino médio. Para 

o surdo a vida na sociedade é diferente do ouvinte. No vestibular ler as informações para o 

ouvinte, o surdo não tem como ouvir, isso é um problema... Claro, é importante ter material 

didático sim!  

E: Dê exemplos de materiais didáticos em Libras que você já tenha tido contato. Dê um 

exemplo de um material que você achou muito bom. 

P4: Sim, já vi um material didático lá de São Paulo, mas ele não é Próprio para o surdo não... 

ele é misturado com o Português. Como falei antes quero ver no futuro um material próprio 

só para o surdo. Também é verdade que o Português escrito é a L2, agora é esperar... pois a 

maioria das pessoas ainda pesquisa como é a forma de o surdo escrever, como ele aprende a 

ler, ainda continua. Aqui no INES precisa das ideias de um grupo de professores surdos para 

elaborar o material didático, mas ainda não tem, então eu vou esperar para ver no futuro. 

E: Pensando em um material didático bilíngue, como associar Libras e o Português escrito? 

P4: Eu já organizei com outra professora um projeto que tinha Geografia. E tinha palavras 

em Português, mas se esperar ele pronto não tem... O Português não pode ser cobrado como 

L1, ele é a L2. Mas e a Libras? Ele vai ler em Português e entende do jeito próprio do surdo, 

aprende e evolui. Não misturar tudo não (Libras e Português), pois se está misturado o aluno 

surdo não entende, o professor ouvinte não entende, tem informações cruzadas. Precisa 

entender a língua própria do surdo. 

E: Como você acha que deve ser trabalhado o material didático de Geografia bilíngue? Como 

trabalhar os termos e conceitos para os quais não existem sinais? (Por exemplo: relevo, 

urbanização, industrialização, placas tectônicas, ...) 

P4: Em Português tem palavras que não tem em Libras, mas espera, em Libras tem sinais que 

não tem em Português também. Se a palavra não tem em Libras tem a frase em Libras, os 

classificadores. Se a Libras não tem tradução para o Português, o ouvinte não entende. Por 

exemplo: (sinaliza)... Você pode procurar que não vai encontrar a palavra, parece sopa, mas 

não sei se é... Outro exemplo: (sinaliza amigo com duas expressões faciais diferentes), em 

Português não tem? Depois você procura e encontra a palavra “por favor”, (exemplifica o 
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sinal de amigo com a expressão). Antes você não via, estava escondido, não dava para ver o 

por favor, mas depois descobriu. Mas, depende, as vezes a Libras não tem tradução para o 

Português, você pode pegar uma palavra em inglês, ou em alemão, ou francês... Você 

encontra a palavra e pode pegar, mas as pessoas não pesquisam assim, se em Libras não tem 

só se procura no Português... Por exemplo, nos Estados Unidos, a ASL, se o sinal não tem 

usa a datilologia. 

E: Seria possível imaginar um material didático bilíngue com a mesma função de um livro 

didático (reunir os conteúdos básicos de uma disciplina para cada ano de ensino)? 

P4: Eu acredito que no futuro pode. Mais de vinte anos atrás estava se desenvolvendo, estava 

mudando do oralismo para a comunicação toral, depois começa a discussão sobre o 

bilinguismo, nos anos de 1980. Depois em 1990, encontra a pesquisa de Eulalia Fernandes, 

que estuda os dois caminhos de aprender, o Português e a Libras, e encontra a L1 e a L2. 

Depois teve a Tanya Felipe, a Ronice pesquisando a Libras e as pesquisas na área só foram 

aumentando até que surgiu o Letras-Libras em 2006 e desde então estão se desenvolvendo 

estudos e pesquisas em didática, em como ensinar a L1 para o surdo e a L2 para o ouvinte, 

pois são diferentes. Já tem material didático em como ensinar. Em 2010 me formei e ainda 

quero ver surgir um material didático, em alguns lugares já tem pesquisas, sei que não é fácil, 

mas acredito que no futuro conseguimos, estou esperando. 

E: Qual sua opinião sobre as ideias propostas nesta pesquisa? (Apresentar os slides criados e 

explicar brevemente ao entrevistado as ideias desenvolvidas até o momento)    

P4: Você já viu o DVD de música em Libras? Então, ali é melhor, pois é todo visual, tem ele 

explicando em Libras e apontado as coisas atrás dele e você fica olhando aquela cena 

impressionado, aí é melhor... 

E: Tem também o Atlas (feito no INES), conhece? No começo tem a explicação em Libras 

do mundo, onde ele vai mostrando o surgimento da Terra, com o filme passando atrás dele... 

P4: Isso, é melhor assim, tem o visual... Se tem o texto para comparar é importante para 

aprender. Mas, se tem a Libras, ele fica alternado o olhar para um e para outro, confunda a 

cabeça, as vezes gera um cansaço, aí quer ficar só lendo ou só vendo a Libras sem o 

Português, mas se for uma explicação em Libras muito comprida e cansativa, perde o 

interesse, depende de cada um... Mas, no exemplo que você falou, o Atlas, ou o DVD de 



 114 

música em Libras, a explicação com o fundo em movimento é mais interessante, prende a 

atenção, é melhor, entendeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


