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RESUMO 

O presente estudo analisa como as estratégias dos professores de geografia estão compatíveis 
com o processo de inclusão do aluno deficiente auditivo na Unidade Escolar Matias Olímpio. A 
pesquisa tem como objetivos identificar a disposição e utilização dos recursos didáticos 
disponíveis na instituição, como também, investigar os métodos de ensino e a formação inicial e 
continuada de professores a partir da observação de estratégias adotadas para o ensino da 
disciplina de Geografia para os alunos surdos. Dentro dessa perspectiva de análise, esse estudo 
procurou obter informações sobre a caracterização e as mudanças estruturais da escola, 
levantamento da qualificação dos docentes em Geografia para adequar as estratégias de ensino 
com as Políticas Públicas relacionadas à inclusão. No embasamento teórico, foram considerados 
alguns autores como: Cavalcanti (2009); Castrogiovanni (2000); Passini; Passini; Malysz (2010); 
Santana (2007) assim como documentos pertinentes, Declarações e Leis que retratam sobre a 
perspectiva inclusiva. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio da observação direta e 
descrição das estratégias adotadas pelos professores de Geografia, aplicação de questionários 
do tipo semiestruturados, com uma amostra de 2 docentes nessa área, 1 pedagogo, 10 alunos 
deficientes auditivos do 6º e do 9º ano e um técnico que trabalha nas Secretarias de Educação 
Municipal e Estadual. A pesquisa constatou a utilização de poucas estratégias e recursos pelos 
professores de Geografia, mas em meio a tudo isso, busca-se uma adequação aos suportes 
legais com relação à incorporação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), a inclusão 
de Libras como disciplina curricular e a oferta de cursos nesta área contribuindo para a 
capacitação dos professores desta escola e, por fim, a busca de contratação de um intérprete 
para obtenção de uma educação de abordagem Bilíngue no ensino regular. 

Palavras-chaves: Geografia. Surdos. Ensino. 

1. INTRODUÇÃO 

Após a implementação da lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei 9394/96, que 

garante o processo de inclusão, há a necessidade de uma nova postura que se adeque à ética 

do social, em especial quando se considera a formação docente com relação à flexibilização 

sobre o contexto escolar para analisar o ensino de Geografia para alunos surdos que tem sido 

implementado, sobretudo em escolas da rede pública municipal, que trabalham com a proposta 

de inclusão.  

Considerando essa realidade, é imprescindível repensar a educação escolar dos alunos com 

Deficiência auditiva, procurando dimensionar as estratégias pedagógicas e a formação 

continuada dos professores de Geografia, resultando na melhor preparação das instituições de 

ensino para compreender esse grupo em suas potencialidades e diferenças diante do seu 
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cotidiano. Neste sentido, o ensino de Geografia auxilia no desenvolvimento intelectual, social e 

afetivo do aluno e principalmente na relação intrínseca existente entre o homem e o ambiente 

que o envolve. 

 A pesquisa foi realizada na Unidade Escolar Matias Olímpio, localizada na Avenida Jacob 

Almendra, nº 498, Bairro Cabral. A escolha da instituição se justifica porque ela possui, segundo 

a Secretaria de Educação e Cultura do Piauí- SEDUC (2012), o maior número de alunos surdos 

em uma escola regular de ensino e, além disso, busca adotar uma prática pedagógica 

diferenciada. A sua relevância está em refletir e contribuir para flexibilização e adequação das 

estratégias utilizadas dentro da sala de aula pelo docente.  

A pesquisa norteou-se pelos seguintes objetivos: analisar a formação continuada de 

professores de geografia, a partir da observação de estratégias adotadas para o ensino da 

Geografia para os alunos surdos; identificar a disposição e utilização dos recursos didáticos 

disponíveis na instituição de ensino; verificar as políticas educacionais adotadas sobre o 

processo de ensino/aprendizagem com os educandos com necessidades educacionais 

especiais; e investigar os métodos de ensino utilizados pelos professores voltados para o 

processo de aprendizagem dos surdos. 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, através da observação direta e descrição das 

estratégias abordadas pelos professores de Geografia, com uma amostra de dois (2) docentes 

dessa área, um pedagogo da instituição, um técnico que trabalha nas Secretarias de Educação 

Municipal e Estadual, dez (10) alunos surdos do 6º e do 9º ano e um professor do Atendimento 

Educacional Especializado- AEE.  

Os questionários foram do tipo semiestruturados. Para a sistematização dos resultados, as 

variáveis investigadas foram as principais metodologias e técnicas utilizadas pelos docentes, os 

recursos utilizados durante as aulas de geografia, as dificuldades enfrentadas pelos docentes e 

educandos surdos sobre a aquisição do conhecimento geográfico, o assessoramento e 

orientações para o desempenho das atividades pedagógicas da disciplina de Geografia em 

relação aos alunos com surdez, dentre outras. 

Assim, o presente artigo está estruturado em tópicos, que possibilitaram uma melhor 

compreensão e desenvolvimento da pesquisa.  O primeiro tópico aborda os objetivos, os 

procedimentos metodológicos e a relevância da pesquisa para a sociedade e para instituição de 

ensino.  
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O segundo tópico refere-se tópico aos recursos didáticos e as novas metodologias aplicadas 

ao ensino de Geografia para os Alunos Surdos, visando demonstrar as formas de utilização de 

diversos recursos para a construção de conceitos geográficos. 

O terceiro retrata o estudo da unidade escolar Matias Olímpio, considerando o professor no 

ensino de Geografia para os surdos, abordando a caracterização da escola e a reflexão e sobre 

as estratégias e recursos adotados pelos educadores dessa instituição.  

Além disso, expõe o nível de compreensão dos conceitos geográficos pelos surdos do 6º e 

do 9º ano adquiridos durante as aulas de geografia, como também as orientações do profissional 

do atendimento educacional especializado- AEE prestadas a esses professores e o 

esclarecimento do processo de capacitação em Libras fornecidas pelo técnico que trabalha nas 

Secretarias Estadual e Municipal.   

2. OS RECURSOS DIDÁTICOS E AS METODOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO EM 

GEOGRAFIA PARA OS ALUNOS SURDOS 

A escola é um espaço de contribuição para a democratização da sociedade, da formação de 

cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, e propiciadora da construção cultural, 

científica e crítica do conhecimento. Nesse contexto, a escola deve conceber uma proposta 

curricular com conceitos que fundamentem esta conscientização, projetos temáticos de 

transversalidade e de interdisciplinaridade. 

Nesse sentido, a disciplina de Geografia contribui para a formação da cidadania, pois 

trabalha com a realidade e suas transformações, pois é nesta realidade que as relações entre 

sociedade e natureza formam um todo integrado. 

A Geografia é uma das ciências que nos auxilia na compreensão da relação intrínseca entre 

o homem e o meio ambiente. Mesmo que seja através do conhecimento do senso comum, o 

indivíduo consegue perceber a importância dessa disciplina em sua vida, por exemplo: através 

da localização de um determinado local, sem perceber o educando se utiliza desse 

conhecimento. Também, através do estabelecimento dessas relações entre cotidiano e 

conhecimento científico é que torna o ensino cada vez mais significativo e determinante. 

Nessa perspectiva, no ensino fundamental de 6º ao 9º ano, por se tratar de turmas formadas 

na instituição de ensino e pela organização curricular da disciplina de Geografia com conteúdos 

mais fundamentados, os alunos devem adotar e conhecer conceitos geográficos mais 
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aprofundados, principalmente sobre espaço, lugar, paisagem e território, oportunizando a 

construção de compreensões e explicações mais complexas sobre o cotidiano. 

Diante da importância da disciplina de Geografia para a construção e o entendimento da 

realidade social refletida nos diversificados lugares, faz-se necessário que o professor 

implemente propostas pedagógicas que possam favorecer as diferentes estratégias cognitivas e 

ritmos de aprendizagem, pois a partir de então o aluno terá assumido uma postura reflexiva e 

crítica diante dos acontecimentos da sociedade. 

Para que o aluno com necessidade especial, principalmente no caso do deficiente auditivo, 

que vem tendo um crescimento bastante acentuado nos últimos anos, tenha uma compreensão 

do espaço nas suas multidimensões, é importante que a disciplina de geografia seja repassada 

não como uma matéria “decorativa” e sim como possibilidade de trabalho com culturas, 

auxiliando no desenvolvimento intelectual, social e afetivo do educando. Conforme Cavalcanti 

(2009; p. 145): 

 

Uma concepção socioconstrutivista entende o processo de conhecimento que 
ocorrem no ensino como uma construção que envolve o aluno (sujeito) e o saber 
escolar (objeto), na qual ambos são ativos e estão em interação. Sendo assim, uma 
ação didática importante a ser desencadeada no ensino com vistas à construção de 
conceitos são as atividades dos alunos. 
 

Assim, vale ressaltar que os profissionais de Geografia devem apresentar atividades 

diversificadas que concilie os conteúdos com os conhecimentos do cotidiano do aluno, ou seja, 

um ensino com atitude socioconstrutivista e que não priorize o conteúdo tradicional. 

Deve-se adotar uma abordagem educacional por meio do bilinguismo, que objetiva 

habilitar os surdos para o uso de duas línguas no cotidiano escolar e na sua vida social, que 

seriam a Libras, também chamada pelos estudiosos desta área de L1, e a Língua Portuguesa, 

chamada de L2:  

Apesar de o bilinguismo ser amplamente difundido no Brasil as experiências com a 
educação bilíngue aqui ainda são restritas pela dificuldade tanto de considerar a 
língua de sinais uma língua, quanto de encontrar profissionais e professores que 
saibam utilizá-la. Assim, ou as práticas são simplesmente oralistas, ou acabam por 
adotar informalmente a comunicação total (SANTANA; 2007;p.180). 

 

Essa abordagem corresponde melhor às necessidades dos surdos, pois além de 

considerar sua língua natural possibilita a integração na comunidade ouvinte e desenvolve um 

ambiente adequado ao processo de ensino/aprendizagem escolar. Nessa abordagem, a figura 



5 
 

do intérprete de língua de sinais é fundamental para que esse processo ocorra com sucesso, 

colaborando para que a comunidade escolar e a sociedade se modifiquem e se adeque para o 

surdo. 

Além dessa abordagem, faz-se necessário que o professor tenha um bom planejamento 

e que incorpore em suas aulas recursos didáticos que deixe a aprendizagem mais produtiva e 

desafiadora. Uma dessas práticas pedagógicas que Castrogiovanni (2000; p. 165) enfatiza como 

auxílio na compreensão do conteúdo pela pessoa é o trabalho com imagens em geografia, pois 

através da análise das imagens o aluno pode perceber a interferência ou não do homem e as 

mudanças ocorridas com o transcorrer do tempo, dentre outros aspectos. 

Os jogos adaptados e eletrônicos também seriam outros recursos que podem ser 

utilizados pelo professor para criar expectativa, cooperação, entusiasmo e o espírito de 

coletividade, pois proporciona um estímulo nas habilidades e conhecimentos para poder vencer. 

Passini, Passini e Malysz (2010; p.103) discorrem que:  

Ele traz para os participantes uma integração alternativa, melhor interação social e 
responsabilidade tanto individual como coletiva. Ele ajuda as pessoas a desenvolver 
uma melhor coordenação motora, ativa o raciocínio lógico e melhora a habilidade nas 
tomadas de decisão. A derrota é vista como desafio para a autossuperação e a 
procura do aperfeiçoamento de habilidades estratégicas. 

 Além disso, o uso da informática através de pesquisas e das imagens dos programas 

Google Earth e Google Maps permite que os alunos compreendam novos e complexos saberes 

geográficos. Passini et al. (2010,p.105) dizem que “[...] o computador, no ensino-aprendizagem, 

auxilia os professores em suas aulas e servem como complemento na busca de dados para a 

construção de conhecimentos.” Nesse aspecto, vale ressaltar que o educador deve tomar 

precauções na sua utilização e usar essa tecnologia com criatividade para promover a 

construção de habilidades e de conhecimentos. 

Outra forma de recurso que o professor pode usar para o ensino de geografia para os 

surdos são os vídeos com legendas, pois através dessa ferramenta o aluno pode visualizar 

imagens, analisá-las de forma mais complexa. 

 Além disso, com esse recurso, o professor pode trabalhar inúmeras atividades como: 

produção de textos, questionários, debates, dentre outros, sempre procurando relacionar o filme 

com o conteúdo e com os conhecimentos do cotidiano dos alunos. 

Os recursos cartográficos como mapas, globos, cartas e plantas utilizados com os 

alunos surdos permitem, através da percepção visual das cores e símbolos, a construção, 
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interpretação e o desenvolvimento aprofundado da linguagem cartográfica, despertando nos 

alunos a compreensão da realidade geográfica.  

Outra forma de trabalhar conteúdos geográficos com os alunos surdos corresponde ao 

uso e construção de maquetes, pois representa fenômenos reais por meio da reprodução em 

pequenas escalas, permitindo ao aluno abstrair determinado conteúdo. A sua elaboração 

estimula o aluno a desenvolver a percepção e diferenciação dos diversos conceitos propostos 

pelas diretrizes curriculares. 

Diante desses recursos e de outros não citados, torna-se necessário que o docente 

especificamente de Geografia, por se tratar de uma disciplina de grande importância da grade 

curricular, haja vista que habilita os alunos para lidarem com o espaço geográfico, analisando 

seus conflitos desde seu produto histórico até os momentos atuais, requer que o professor 

procure repensar a educação escolar, sua metodologia empregada na sala de aula, 

principalmente para com os alunos especiais, pois não deve desconsiderar suas potencialidades, 

integrando-as a outros processos perceptuais. 

3. ESTUDO DA UNIDADE ESCOLAR MATIAS OLÍMPIO, CONSIDERANDO O PROFESSOR 

NO ENSINO DE GEOGRAFIA PARA OS ALUNOS SURDOS  

Realizou-se a pesquisa na Escola Estadual Matias Olímpio, localizada na Avenida Jacob 

Almendra, 498 Bairro Cabral, que possui, segundo a SEDUC (2012), o maior número de alunos 

surdos na sala regular de ensino e por adotar uma prática pedagógica diferenciada.  

A escola, nos turnos manhã e tarde, atende a 255 alunos do Ensino Fundamental maior 

(6º ao 9º ano), sendo que desta quantidade de alunos, 33 são surdos. A maioria do corpo 

discente que estuda durante o dia nessa escola é formada, principalmente, por jovens 

pertencentes a famílias de baixa renda e pouca escolaridade.  

O espaço escolar está dividido em dois blocos. O primeiro encontra-se o setor 

administrativo, composto pela diretoria, secretaria, sala de recepção, sala dos professores, pátio, 

um depósito e dois banheiros. O segundo bloco, contém 8 (oito) salas de aulas, uma sala de 

Atendimento Educacional Especializado- AEE, uma biblioteca, um laboratório de informática, 

dois banheiros para uso dos alunos.  

Pela figura 1, percebe-se que a escola possui uma ampla área externa com canteiros e 

quadras de esportes, oferecendo para os alunos um espaço de interação e de lazer.  
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Figura 1: Fotografia da Área Externa da Escola Estadual Matias Olímpio 

Fonte: Dias, (2012). 

          Foram feitas observações diretas e registro dos fenômenos dentro do contexto da sala de 

aula, como também dos recursos didáticos utilizados pelos docentes no decorrer das aulas e o 

uso de questionários do tipo semiaberto aplicados a dois (2) professores de geografia, à 

pedagoga da instituição, a dez (10) alunos surdos do 6º e do 9º ano e a um técnico que trabalha 

nas Secretarias Municipal e Estadual de Educação, com atuação nessa área há bastante tempo. 

          A instituição possui 27 professores e apenas um professor estagiário, a maioria com 

especialização em sua área de atuação e apenas um professor do quadro efetivo possui 

mestrado na área de Letras Português. 

         Na escola há oferta, aos alunos ouvintes e surdos, da disciplina de Libras dentro do 

currículo escolar como forma de facilitar a interação e o processo de comunicação entre ambos.  

Essa disciplina foi ofertada no início desse ano, precisamente no mês de abril, ocorrendo uma 
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vez por semana nos turnos manhã e tarde respectivamente no 6º horário, e é ministrada pelos 

professores de AEE.  

A escola ainda dispõe do curso de formação continuada, em Libras, com carga horária 

de 120h, ofertada para toda comunidade do Bairro, para os pais dos alunos surdos e para os 

profissionais da instituição.  

No caso dos profissionais da escola, o curso é realizado no contraturno, ou no horário 

contrário ao que estão em sala de aula. Após a realização dessa capacitação, a escola entrará 

em processo de modificação para se tornar a primeira escola Bilíngue no Estado do Piauí.  

No sentido de conhecer as estratégias aplicadas no ensino de Geografia, foi questionado 

aos professores dessa disciplina sobre o tempo de experiência docente nessa instituição. 

Predominou a resposta de 1 a 5 anos de serviço, com carga horária distribuída de dois a três 

dias na semana.  

Dentro desse período não fizeram nenhum curso de capacitação para o trabalho com 

alunos surdos.  Somente no ano de 2012, que foram ofertados cursos de Libras para todos os 

funcionários da escola, os professores se inscreveram. Acerca de sua formação acadêmica, a 

pesquisa demonstrou que ambos os professores apresentam cursos de especialização na área 

de ensino de Geografia, apresentando bom nível de qualificação.  

Segundo o depoimento dos professores, sobre as metodologias e técnicas empregadas 

na aula de Geografia, os resultados remetem à exposição oral dos conteúdos, discussões em 

pequenos grupos e debates, seminários, trabalhos escritos com auxílio da internet e dificilmente 

aula de campo, devido à falta de disponibilidade de ônibus pela Secretaria de Educação. 

            A maior dificuldade encontrada por estes professores está na comunicação com esses 

alunos, na falta de um intérprete para compreensão dos conceitos geográficos, que são de suma 

importância para a vida desses discentes e, também, na falta de tempo disponível para 

realização de capacitações.  

O Gráfico 1 mostra que apesar dos inúmeros recursos disponíveis na instituição de 

ensino, e oficinas proporcionadas pelos professores de AEE para adaptação da prática docente 

do professor de sala regular, os mais utilizados resumem-se somente ao uso de mapas e globos, 

ao livro didático e ao quadro negro (acrílico). 

Gráfico 1: Recursos Didáticos Utilizados pelos Professores de Geografia 
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Fonte: Pesquisa direta, (2012). 

Assim, é de suma importância a aplicação dos recursos didáticos para a imposição de 

uma prática mais eficiente, promovendo o interesse e a curiosidade para os conteúdos 

geográficos. É importante lembrar que o recurso deve estar bem elaborado e de fácil utilização 

Com relação aos equipamentos e materiais, a escola possui data show, vídeos, DVD, 

TV, mapas globos, aparelhos de som, material dourado (destina-se a atividades que auxiliam o 

ensino e a aprendizagem do sistema de numeração decimal-posicional e dos métodos para 

efetuar as operações fundamentais), revistas, livros, jornais, internet, computadores, dicionário 

de Libras e de Língua Portuguesa. Além disso, dispõe de material para confecção de recursos 

didáticos que subsidiam o trabalho pedagógico. 

As possibilidades de materiais didáticos nesta instituição são as mais diversas, cabe ao 

professor o aperfeiçoamento na sua utilização dentro de sala de aula, como também repensar o 

efeito que essas metodologias proporcionam a aprendizagem do aluno. Com relação às 

Secretarias de Educação, tem como papel possibilitar as orientações e formações a esses 

educadores, pois esses instrumentos são considerados mediadores entre os educandos, 

professores e o conhecimento. 

As figuras a seguir mostram alguns dos recursos didáticos adaptados para as aulas de 

Geografia pelos professores do AEE para facilitar o processo de aprendizagem. 

14% 

28% 

29% 

29% 

Recursos Didáticos 
recursos audiovisuais livro didático

cartazes globo e mapas

pesquisas com auxílio da internet quadro negro
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Figura 2 :  Fotografia Mostrando Jogo Didático de Quebra-Cabeça      

                                         

Fonte: Dias, (2012).          

                    O quebra- cabeça, segundo Cunha (2007, p.12) “é de suma importância no 

desenvolvimento físico, neurológico, noção espacial, capacidade de concentração, psicomotor, 

percepção visual e aumento de conhecimento”. O uso desses jogos educativos favorece um 

processo de amadurecimento cognitivo dos alunos. 

Figura 3 : Fotografia de Equipamentos de informática    

Fonte: Dias, (2012).  
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Os estudos de Castrogiovanni (2000, p.39), enfatiza que “A cartografia oferece a 

compreensão espacial do fenômeno, tanto para o uso cotidiano como para o cientifico, a figura 

cartográfica tem a principio, uma função prática”, o qual destaca que a Cartografia corresponde a 

um instrumento de entendimento espacial dos fenômenos, domínio e controle de um território, 

possibilita ainda o conhecimento e posicionamento frente às questões do mundo aos educandos. 

Figura 4:  Fotografia de Globos (recursos cartográficos) Usados nas Aulas de Geografia 

Fonte: Dias, (2012).  

De acordo com o depoimento dos educadores desta área de ensino, constatou-se que 

os mesmos não realizaram nenhuma reformulação de atividades, livros, currículo para a 

acessibilidade dos Surdos na sala de aula.  

No entanto, mesmo sem essa adaptação por parte dos docentes em Geografia, os 

professores do AEE fazem um assessoramento, no que se refere à aplicação das provas, em 

atividades relacionadas aos seminários, no reforço das atividades de casa dentro sala de AEE e, 

às vezes, na interpretação de conteúdos mais complexos quando solicitados pelos professores 

da sala regular, a fim de obter um bom desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com 

Surdez. 
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Os alunos que participaram desse questionário relataram que a escola ainda não está 

preparada para o processo de inclusão, pois faltam intérpretes, não ocorre comunicação com os 

professores das diversas disciplinas, principalmente no caso de Geografia. Os colegas ouvintes 

não ajudam e nem interagem com os alunos com Surdez, existindo assim uma divisão de grupos 

dentro do âmbito escolar. 

Gráfico 2: Nível de Compreensão de Conceitos Geográficos pelos Surdos do 6º e do 9º ano. 

                      

 

                   Fonte: Pesquisa Direta,( 2012). 

          Com os dados apresentados no Gráfico 2, confirmou-se uma dificuldade de apropriação 

de conceitos básicos como espaço, lugar, paisagem e território e na apreensão de categorias 

relacionadas aos ciclos de aprendizagem abordados nos Parâmetros Curriculares nos 6º e no 9º 

ano do Ensino Fundamental. 

Conforme o Gráfico 2, o nível de conhecimento dos alunos surdos acerca de conceitos 

básicos e fundamentais é bastante baixo, sendo que apenas um aluno surdo conseguiu 

compreender razoavelmente a explicação dada pelo professor, 3 alunos pouco conseguiram 

entender e 6 não tiveram nenhum aproveitamento da explicação, necessitando sempre da ajuda 

dos professores do AEE para ampliar e retirar as dúvidas sobre a matéria.  

Isso não raro diz respeito à competência do educador em desempenhar sua ação durante 

a explicação dos conteúdos curriculares, pois para os surdos o entendimento desses conteúdos 

faz-se necessário. Além do intérprete, o uso de recursos visuais permite a percepção de outros 

sentidos para a descrição dessas noções. 

16% 

65% 

19% 

Nível de Compreensão de Conceitos 
Geográficos pelos Surdos do 6º e do 9º ano 

sim mais ou menos pouco não compreendo
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Ao serem questionados sobre a prática dos professores de Geografia, 100% responderam 

que não gostam das aulas de geografia e nem da forma como os professores ministram o 

conteúdo. Afirmaram que durante a explanação do conteúdo eles ficam apáticos e sem 

conseguir entender o que é repassado.  

Mas diante desses acontecimentos, eles compreendem os professores, pois sabem que o 

docente não é capacitado na Língua Brasileira de Sinais. Segundo Santana (2007, p. 182), “o 

importante é que haja a interação das duas línguas para que o educando cresça, desenvolvendo 

suas capacidades cognitivas, linguísticas, afetivas e políticas”. 

O professor de Atendimento Educacional Especializado- AEE, ao ser questionado sobre 

as dificuldades enfrentadas na sua prática, foi enfático ao afirmar sobre a frequência dos alunos 

e falta de comprometimento da família nas suas atividades escolares. Para tentar mudar essa 

realidade, são realizadas reuniões com o objetivo de tentar trazer a família para participar 

efetivamente da escola.  

Questionado sobre as formas de auxílio que o AEE proporciona aos professores de 

Geografia e das demais disciplinas, os resultados mostram que dizem respeito a adaptações e 

produções de jogos, oficinas pedagógicas, auxílio na aplicação de provas e interpretação de 

conteúdos mais complexos, quando solicitados e o reforço escolar das atividades de casa 

desses alunos Surdos. Vale ressaltar que a sala de AEE foi montada pelos recursos do MEC. 

 O profissional que trabalha nas Secretarias Estadual e Municipal informou que existem 

capacitações na área de Libras para todos os professores da rede pública, mas ao ser 

questionado se existe algum projeto elaborado pela Secretaria na área da Geografia para o 

ensino dos Surdos, confirmou que esse tipo de proposta ainda não foi realizada e que somente 

há capacitações para os professores de Geografia para ser trabalhada com os alunos ouvintes. 

E que neste ano de 2012 já foram elaborados projetos por toda a equipe da inclusão para 

adaptação de escolas para se tornarem Bilíngues.  

Os resultados mostram que a construção de uma educação inclusiva é bastante 

complexa e que a escola Matias Olímpio está procurando se adaptar a essa nova realidade. 

Esse processo ainda é um desafio para os professores de Geografia desta instituição de ensino. 

Eles precisam aprimorar suas estratégias de ensino. 

4. CONCLUSÃO 
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           Atualmente a sociedade vem despertando para necessidade da incorporação de um 

movimento inclusivo, que tenha como característica o acesso e a permanência do aluno com 

deficiência no ensino regular. No entanto, o paradigma da segregação ainda persiste em alguns 

momentos do contexto escolar, que acabam por reforçar a ideia e o desejo de estudar em 

escolas especializadas.  

           Este trabalho demonstrou que os professores de Geografia da Escola Estadual Matias 

Olímpio reconhecem que necessitam aprender a Libras, mas por falta de disponibilidade de 

tempo não se capacitam nessa especialidade. Outro aspecto observado é que esses professores 

utilizam poucas estratégias e recursos didáticos para o ensino de Geografia, sendo uma prática 

voltada mais para os ouvintes do que para os Surdos. Isso faz com que esse grupo de alunos 

tenha dificuldade em fazer a relação e interpretação das categorias geográficas estruturadas nas 

Diretrizes Curriculares da instituição com seu conhecimento prévio, o que acarreta o 

desinteresse por parte desses jovens surdos pela disciplina de Geografia. 

           Percebe-se que a instituição promove meios e instrumentos para que esses professores 

modifiquem e implementem novas práticas de ensino através de capacitações, disciplinas 

curriculares incorporadas na grade institucional, oficinas pedagógicas, auxílio dos professores da 

sala de recursos. Todavia, os docentes ainda não se conscientizaram de que precisam fazer 

uma reformulação do Currículo e de sua metodologia. 

           É necessária uma mudança de postura metodológica dos professores de Geografia. Para 

que os alunos com surdez promovam um desenvolvimento cognitivo, atitudinal e procedimental, 

deve haver um envolvimento dos alunos em um aprendizado constante com a abordagem 

bilíngue. A pesquisa revelou outro ponto crucial sobre alguns obstáculos enfrentados pelos 

docentes: a contratação de intérpretes de Libras para dar suporte ao processo de relação entre 

professor e aluno na sala de aula.  

         Outro aspecto observado refere-se ao processo de lotação do professor, que muitas vezes 

não são informados que estão se dirigindo a uma escola regular com uma quantidade de alunos 

com surdez. Esses chegam à escola sem nenhum preparo metodológico considerável para lidar 

com esses alunos. 

         O procedimento deve ser modificado, inclusive com uma seleção de educadores 

especializados nessa área para incorporar o quadro docente desta instituição para que não haja 

evasão escolar desses educandos. Junte-se a isso a apropriação de saberes significativos 



15 
 

voltados para uma prática Bilíngue, sendo este o maior desejo dos alunos do 6º e do 9º ano da 

Escola Estadual Matias Olímpio. 

   Diante dessa abordagem, alguns educadores e autores na área de Geografia enfatizam 

que a formação inicial é o começo da busca de uma base para o exercício da atividade docente. 

Nesse aspecto, a Geografia torna-se uma ciência plural, levando em consideração que o 

professor tenha uma prática voltada para linguagem dos alunos, ou seja, o uso de 

computadores, documentários, aulas extra-classe e vídeos educativos, de modo  que o ambiente 

escolar seja atrativo para os alunos. 

   Portanto, ainda há muitos desafios a serem solucionados sobre os saberes docentes, mas 

temos que destacar que aos poucos essas dificuldades estão sendo sanadas e que os docentes 

estão tentando modificar suas concepções e crenças e procurando se qualificar cada vez mais 

para educar melhor os alunos. 
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