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RESUMO 

 
A legislação brasileira garante que a educação de qualquer pessoa, independentemente de sua 

condição humana, deve ser na rede regular de ensino, nas salas de aulas comuns. Pensar 

inclusão escolar a partir de crianças portadoras de necessidades especiais é enriquecer e 

diversificar o processo de ensino-aprendizagem. Assim, o sucesso da inclusão de alunos com 

deficiência visual na escola regular decorre das possibilidades em conseguir os progressos 

significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação das práticas pedagógicas 

à diversidade dos aprendizes. Nesse contexto o presente artigo que se desenvolveu através de 

uma revisão sistemática de literatura de natureza qualitativa, objetiva refletir acerca do ensino 

da cartografia tátil nos primeiros anos do ensino fundamental. O estudo permite perceber que 

o desenvolvimento de atividades nas aulas de geografia utilizando a cartografia tátil, tenciona 

promover a inclusão social dos deficientes visuais, bem como a aquisição dos conceitos 

teóricos cartográficos. Considera-se ainda que a cartografia tátil além de facilitar a direção e 

mobilidade dos portadores de deficiência visual, pode ainda ser utilizada como um recurso 

pedagógico onde o professor deve considerar que ao utilizá-la como método de ensino 

possibilitará a socialização e união de todos os alunos na sala de aula, proporcionando assim, 

uma aprendizagem inclusiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino inclusivo se refere às 

crianças portadores de necessidades 

educativas especiais que aprendem 

eficazmente quando frequentam as 

escolas regulares. Essa temática, nos 

últimos anos, tem ganhado significativo 

espaço nos debates em torno da 

construção de uma educação de qualidade 

e para todos. No entanto, discutir a 

educação inclusiva implica refletir sobre 

as políticas públicas educacionais e sobre 

as dificuldades que a escola deve transpor 

para que, de fato, venha a ser uma 

educação para todos (SURIAN, 2010). 

No Brasil a diferença é muito 

grande e precisa ser considerada. Tem 

acontecido em diversas regiões do Brasil, 

que por ser muito grande tem 

desigualdades muito significativas em 

relação a ensino e maneiras de ensinar os 

alunos, pois o Governo Federal determina 

que crianças portadoras de necessidades 

educativas especiais frequentem escolas 

comuns, mas o problema é que em geral 

os educadores, não estão devidamente 

preparados para conviver com a 

diversidade humana de seus alunos, 

simplesmente os colocam na sala de aula, 

geralmente no fundo da sala, em algum 

lugar onde fiquem isolados, sem 

"perturbar" os demais colegas, isso leva a 

um índice lamentável de crianças 

especiais sem um preparo educativo 

interferindo em suas vidas futuras 

(SURIAN, 2010). 

De acordo com Denadai (2008, p. 

02) “a finalidade de incluir alunos com 

necessidades educacionais especiais no 

sistema regular de ensino, através da sua 

convivência com os demais alunos, é 

minimizar os preconceitos e realizar a 

trocas de experiências entre todos, 

ampliando para a possibilidade de criação 

de outras práticas frente aos novos 

desafios”. É nesse contexto de que se 

insere o ensino da cartografia tátil das 

aulas de geografia, onde se pretende 

contribuir com uma educação voltada 

para novas propostas educacionais onde a 

sociedade possa tornar-se inclusiva. 

Dessa forma, o presente artigo que 

se desenvolveu através de uma revisão 

sistemática de literatura de natureza 

qualitativa, objetiva refletir acerca do 

ensino da cartografia tátil nos primeiros 

anos do ensino fundamental, 

considerando que este estudo pode 

proporcionar resultados significativos 

para profissionais da área da educação, no 

sentido de oportunizar uma visão ampla 

sobre o tema em questão, além de 

produzir conhecimentos e contribuir para 

a formação da realidade estudada. 

 

 

 



16  Rev. Dimensão, Maceió, v. 9, n.1, p. 14-36, abr/jun, 2022 

  

  

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de 

literatura tradicional, não sistemática, 

descritiva, de natureza qualitativa e 

bibliográfica, já que a análise se realizou 

em diversas fontes de pesquisas como 

conteúdo de livros, artigos científicos, 

sites, dissertações, teses e bibliográficas 

virtuais. 

 

1 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

ESPECIAL 

 

Na época da idade média, a 

deficiência era vista como uma 

degeneração humana, onde as pessoas 

portadoras de deficiência eram 

abandonadas, mortas ou ficavam sujeitas 

a crenças ligadas ao sobrenatural. Nesta 

época, para aqueles que apresentavam 

deficiências a marginalização social, a 

segregação, o isolamento e o prognóstico 

da incurabilidade. Era comum muitos 

portadores de necessidades educativas 

especiais sofrerem diversos tipos de 

humilhação, conforme se constata em um 

trecho de um manuscrito de governantes 

espartanos, na antiguidade: 

 
Nós matamos os cães danados e 

touros ferozes, degolamos 

ovelhas doentes, asfixiamos os 

recém-nascidos mal constituídos; 

mesmo as crianças se forem 

débeis ou anormais, nós as 

afogamos, não se trata de ódio, 

mas da razão que nos convida a 

separar das sãs aquelas que 

podem corrompê-las (STOBAUS 

E MOSQUERA, 2003, p. 16). 

 

Podem ser encontradas várias 

descrições históricas que relatam como 

era comum o ato de desprezar crianças e 

largá-las em montanhas e florestas ou 

jogá-las de penhascos ou nos rios, por ser 

considerada uma ameaça à manutenção da 

sociedade da época em virtude das 

limitações e das imperfeições que 

apresentavam. Segundo Fernandes 

(2013), na Idade Média devido ao 

fortalecimento da Igreja Católica e o 

advento do cristianismo esse quadro de 

extermínio, passa a ser questionado, 

modificando-se, portanto, as concepções 

no que se refere aos princípios e valores 

morais estabelecidos pela sociedade. Já no 

século XVI, que ficou conhecido como o 

‘período da segregação’ as pessoas 

consideradas ‘anormais’ eram mantidas 

em instituições que objetivavam 

enclausurar as pessoas que não se 

encaixavam nos padrões de normalidade 

(FERNANDES, 2013). 

Bianchetti (1998) afirma que a 

partir do século XVI houve poucas 

mudanças quanto ao atendimento às 

pessoas com deficiência. Nos séculos 

XVIII e XIX em toda a Europa e nos 

países que foram colonizados pelos 

europeus são criadas várias instituições 

com caráter filantrópico e assistencial, 
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destacando-se o trabalho manual que 

servia como treinamento industrial. As 

instituições funcionavam como asilos, 

alimentando e abrigando os internos; 

como escolas, oferecendo instrução 

básica na leitura, escrita e cálculos; como 

oficinas de produção, pois as pessoas com 

deficiências constituíam mão-de-obra 

barata no processo inicial de 

industrialização (FERNANDES, 2013, p. 

44). 

Nesse contexto, são criadas no 

Brasil as primeiras instituições 

especializadas com as mesmas práticas e 

os mesmos objetivos europeus, tendo 

forte apelo assistencial. 

Foi somente a partir do século XX 

que a sociedade passou a compreender o 

conceito de diversidade, defendendo o 

direito de singularidade de cada 

indivíduo. 

 

Diversidade é esse conjunto 

de peculiaridades individuais 

que não se iguala, que é 

impossível padronizar, por 

mais que a sociedade deseje 

unificar. É peculiar a cada ser 

uma série de diferenciações 

que fazem parte de suas 

características, enquanto ser, 

nessas diferenciações estão 

contidas toda a singularidade 

própria dos seres humanos 

(FERNANDES, 2002, p. 54). 

 

Sabe-se que a educação é 

responsável pela socialização, processo 

que possibilita uma pessoa conviver com 

qualidade na sociedade; tal processo 

viabiliza a integração do indivíduo com o 

meio. Foi pensando na inserção de 

portadores de necessidades educacionais 

que o encontro em Salamanca na 

Espanha, reafirmou o direito de todas as 

pessoas à educação, conforme a 

Declaração Universal de Direitos 

Humanos de 1948, e ainda ratificou o 

empenho da comunidade internacional em 

cumprir o estabelecido na conferência 

mundial sobre Educação para todos. 

Portanto, a Declaração de Salamanca é 

consequência de todo esse processo, mas 

a autêntica base que foi discutida na 

Espanha estava grifada nas diversas 

declarações das Nações Unidas que 

culminaram justamente no documento 

Normas Uniformes sobre a Igualdade de 

Oportunidades para as pessoas com 

Deficiência. 

De acordo com essas normas, os 

Estados são obrigados a garantir que a 

Educação de pessoas com deficiência seja 

parte integrante do sistema educativo. A 

fim de garantir a educação às pessoas com 

deficiência a legislação brasileira tem 

uma orientação inclusiva apontando a 

escolar regular como um local 

preferencial para o atendimento 

especializado dos alunos com deficiência 

ou necessidades educacionais especiais, 

conforme os documentos legais 

apresentados no quadro 01: 
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Quadro 01 – Documentos legais nacionais que orienta a educação inclusiva 
 

Documento Conteúdo 

Constituição Federal 

de 1988 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

III – atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

 

Estatuto da Criança 

e do Adolescente 

Capítulo IV – Do Direito à Educação, visando o pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho assegurando-lhes: 
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Lei De Diretrizes e 

Bases da Educação 

nº 9394/96 

Capítulo V – Da Educação Especial 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. 

Fonte: adaptado de Fernandes, 2013. 

 

 

Segundo Aranha (2004), através 

de alguns decretos são reafirmados os 

conteúdos das leis anteriormente citadas, 

onde também é garantida a matrícula 

compulsória no ensino regular para 

pessoas com deficiência. 

Assim, a educação especial é 

inserida no sistema educacional como 

modalidade da educação escolar que 

permeia transversalmente todos os níveis 

e modalidades de ensino. O Brasil foi um 

dos primeiros países da América Latina a 

apresentar em sua legislação os princípios 

da educação inclusiva. Silva (2010) 

aponta alguns documentos que nortearam 

a prática nacional da educação de pessoas 

com deficiência no sistema regular de 

ensino. 
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Quadro 02 – Documentos oficiais nacionais de acordo com nome, o ano de aprovação e o 

objetivo principal 
 

Documento de referência Ano de 

publicação 

Objetivo principal 

 

Decreto nº 72.425 

 

1973 

Criação do Centro Nacional de Educação Especial 

(Cenesp) para promover a expansão e a melhoria de 

atendimento às pessoas com deficiência. 

 

Decreto nº 93.481 

 

1986 
Criação da Coordenadoria Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde) para 

publicar e divulgar 
orientações a fim de facilitar a integração. 

 

Portaria nº 69 

 

1986 

Definir normas para a prestação tanto de apoio técnico 

como financeiro para a educação especial nos sistemas 

públicos ou particular de ensino. 

Decreto nº 93.613 1986 Transformação do Cenesp em Secretaria de 

Educação Especial (Sespe). 

 

Constituição Federal do 

Brasil 

 
 

1988 

Instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem- estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos. 

Decreto nº 99.678 1990 Extinção da Sespe. 

Lei nº 8.069 – Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente 

 

1990 

Dispor sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. 

Lei nº 9.394 – Lei de 

Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 

 

1996 

Estabelecer, como princípio do ensino, a igualdade 

de condições tanto para o acesso para a permanência 

na escola. 

Decreto nº 3.076 1999 Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência (Conade). 

Decreto nº 3.298 – 

Política Nacional para a 

Integração da Pessoa 

Portadora de 
Deficiência 

 

1999 

 

Assegurar que os indivíduos com deficiência possam 

exercer seus direitos de forma plena. 

Fonte: Silva, 2010. 

 
 

Com a publicação desses 

dispositivos legais entendeu-se que todos 

tem direitos à educação, e esse direito que 

é assegurado por lei precisa ser cumprido 

para que se garanta a todos o seu pleno 

desenvolvimento e o pleno exercício de 

sua cidadania. 

Independentemente de qualquer 

necessidade, transtorno ou distúrbio que 

apresente todo e qualquer aluno merece 

ser tratado em condições de igualdade 

com os demais, não se pode de forma 

alguma excluir o aluno das situações 

vivenciadas na escola. O que se pode é 

criar condições que assegurem a todos as 

melhores formas de aprender e de atender 

as suas necessidades. Pensando nisso 

foram criados outros dispositivos legais a 

fim de garantir a inclusão escolar, bem 

como políticas públicas que tratam do 

atendimento às pessoas portadoras de 

deficiência. 
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Quadro 03 – Documentos oficiais nacionais de acordo com nome, o ano de aprovação e o 

objetivo principal 

Documento de referência Ano de 

publicação 

Objetivo principal 

Declaração de Salamanca 1994 Estabelecer princípios, políticas e práticas 

referentes às necessidades educacionais 

especiais. 

Plano Nacional de 

Educação 

2001 Estabelecer metas educacionais a serem 

cumpridas pelos governos federais, estaduais e 

municipais. 

Resolução CNE/CEB nº 2  

2001 

Instituir as diretrizes nacionais para a educação 
especial na educação básica, em todas as etapas 
e modalidades. 

Convenção Interamericana 

para a Eliminação de 

Todas as Formas de 

Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de 

Deficiência 

 

 

2001 

 

Estabelecer ações visando eliminar a 

discriminação contra as pessoas com 

deficiência. 

Lei nº 10.436 2002 Reconhecer a Libras como meio legal de 

comunicação e expressão. 

 

Decreto nº 5.296 

 

2004 

Estabelecer normas e critérios para a 

promoção da acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

 

Decreto nº 5.626 

 

2005 

Incluir a Libras como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério e nos 

cursos de Fonoaudiologia. 

Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com 

Deficiência 

 

2006 

Promover, proteger e assegurar às pessoas 

com deficiência o direito pleno e equitativo 

de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais, além de promover o 
respeito pela sua dignidade. 

Política de Educação 

Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva 

 

2007 

Garantir o acesso, a participação e a 

aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares. 

Fonte: Silva, 2010. 

 
O entendimento de deficiência que 

orienta as políticas e projetos 

educacionais de escola inclusiva deve ser 

dinâmico e interativo, como propõe o 

fragmento a seguir, retirado da política em 

vigor: 

 
Art. 2o Considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de  

 

natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais 

pessoas (BRASIL, 2015, p. 8-9). 

 

Diante disso, entende-se que o 

conceito bem como os termos usados para 

qualificar o grupo de alunos não pode se 
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esgotar na especificação atribuída a 

quadros de deficiência ou outras 

patologias, tendo em vista que o indivíduo 

é transformado pelo contexto social em 

que se insere e uma atuação pedagógica 

adequada pode alterar uma situação de 

exclusão inicial (FERNANDES, 2013). 

Desse modo, apesar da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN/1996) referir-se aos alunos 

apenas como ‘portadores de necessidades 

especiais’, para fins de organização dos 

sistemas, e entendimento do mesmo, é 

apresentado no quadro 04 as áreas de 

atendimento especializado, bem como 

uma breve definição dos grupos, 

conforme definidos pela legislação 

vigente. 

 

 

 

Quadro 04 – Grupo de Alunos para Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

Grupos indicados Definição 

 
I – Alunos com deficiência 

Aqueles que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, intelectual, mental ou sensorial. 

 

II – Alunos com 

transtornos globais do 

desenvolvimento 

Aqueles que apresentam um quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 

relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. 
Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem 
outra especificação. 

III – Alunos com altas 

habilidades/superdotação 

Aqueles que apresentam um potencial elevado e grande 

envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 

ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. 

Fonte: Brasil, 2009. 

 
Alguns cuidados são essenciais 

para atender esses alunos, e várias 

orientações são norteadoras para que a 

atuação vá de encontro ao que cada sujeito 

necessita. Assim, quando a escola recebe 

um aluno que apresente deficiência 

auditiva, se faz necessário que na escola 

exista um professor ou um monitor que seja 

especializado na Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), pois para que a 

comunicação com a criança aconteça é 

importante que o professor da sala e as 

demais crianças aprendam a comunicar-se 

através da Língua Brasileira de Sinais 

(FERNANDES, 2013). 

Quando a escola recebe um aluno 

portador de deficiência física os espaços 

das escolas devem ser adequados as suas 

necessidades e não o contrário. Não é o 

aluno que deve adaptar- se à escola, mas 

sim a escola que deve ser adaptada para 

atende às necessidades do educando. A 

adaptação do espaço físico deve conter: 

rampas de acesso, barras de apoio e portas 
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largas, móveis adequados para atender as 

necessidades do aluno. 

Fernandes (2013) ressalta a 

necessidade de reorganizar a estrutura 

escolar em relação aos recursos e apoios 

especializados a serem ofertados, 

conforme indicado no quadro 05. 

 

 

Quadro 05 – Recursos e Serviços Especializados na Educação Especial 

Grupos indicados Recursos de acessibilidade Salas de recursos multifuncionais 

 

I – Alunos com 

deficiência 

 

Surdos 

Educação bilíngue – ensino escolar 

em Libras e língua portuguesa como 

segunda língua na modalidade escrita 

para alunos surdos. Serviços de 

tradutor/intérprete de Libras e língua 

portuguesa. Ensino de Libras para os 

demais alunos da escola. 

Espaço organizado com materiais 

didáticos, pedagógicos, equipamentos e 

profissionais com formação para o 

atendimento às necessidades 

educacionais especiais. Utilizado para 

o atendimento das diversas 

necessidades educacionais especiais e 

para desenvolvimento das diferentes 

complementações ou suplementações 

curriculares. 

Deficiência visual 
(cegueira e baixa 

visão) 

Sistema Braille. Soroban. Orientação e 

mobilidade. Atividades de vida 

autônoma. Utilização de recursos 

ópticos e não ópticos. 

 

Deficiência física 

neuro-motora 

Tecnologias assistivas e comunicação 

alternativa e aumentativa. 

Acessibilidade arquitetônica, nas 

comunicações, nos sistemas de 

informação, nos materiais didáticos e 

pedagógicos. 

Deficiência 

intelectual 

Desenvolvimento dos processos 

mentais superiores. Adequação e 

produção de materiais didáticos e 

pedagógicos. 

II – Alunos com 

transtornos globais 

do desenvolvimento 

Adequação de objetivos, conteúdos, 

metodologias de ensino e estratégias 

de avaliação voltadas aos perfis 

comunicativo, social e cognitivo dos 

alunos. 
Complementação com serviços 
especializados na área da saúde. 

III – Alunos com 

altas 

habilidades/superdo 

tação 

Atividades de enriquecimento 

curricular desenvolvidas no âmbito 

de escolas públicas de ensino regular 

em interface com os núcleos de 

atividades para altas 

habilidades/superdotação e com as 

instituições de ensino superior e 

institutos voltados ao 

desenvolvimento e promoção de 

pesquisa, das artes e dos 
esportes. 

Fonte: Fernandes, 2013. 

 
O professor deverá estar atento às 

necessidades de cada aluno, para que a  

 

partir dessa observação possa auxiliá-lo 

nas dificuldades que o mesmo apresenta. 
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É importante afirmar que nem sempre 

quando um aluno vai mal e toda a sala tem 

um desenvolvimento satisfatório, esse 

aluno apresenta algum tipo de deficiência. 

Quando o aluno atendido apresentar 

dificuldades visuais existem determinados 

materiais que devem ser usados para que as 

situações de aprendizagem sejam 

realmente significativas para ele: o uso de 

regletes (uma espécie de régua para 

escrever em braile). 

Por isso, é necessário que o 

professor receba todo o apoio dos 

profissionais especializados para que 

possa oferecer ao aluno condições de 

aprendizagem adequadas às suas 

necessidades, de modo que o mesmo tenha 

todas as suas potencialidades 

desenvolvidas. 

Além disso, existem algumas 

posturas que devem ser adotadas pelos 

educadores para favorecer o aprendizado e 

crescimento do aluno, tais como: 

posicionar o aluno já nas primeiras fileiras 

de modo que possa estar sempre atento a 

ele; estimular o aluno a desenvolver 

habilidades interpessoais e ensiná-lo a 

pedir instruções e solicitar ajuda; tratar o 

aluno de acordo com a faixa etária, 

somente deverá adaptar os conteúdos 

curriculares se receber orientações de uma 

equipe de apoio multiprofissional 

(FERNANDES, 2013). 

 

No caso de alunos que utilizam 

aparelho auditivo, o professor da sala 

deverá obter junto à família da criança o 

funcionamento e a potência do aparelho 

utilizado. Para que o aprendizado aconteça 

mais sistematicamente, o professor 

também poderá fazer uso de representações 

gráficas. Outro fator importante se refere à 

comunicação direta com o aluno, pois 

todos devem falar sempre de frente para 

ele, o que facilita a compreensão da 

situação comunicativa (FERNANDES, 

2013). 

O sucesso da inclusão de alunos 

portadores de necessidades especiais com 

na escola regular decorreu, portanto, das 

possibilidades em conseguir os progressos 

significativos desses alunos na 

escolaridade, por meio da adequação das 

práticas pedagógicas à diversidade dos 

aprendizes. Mas, só se consegue atingir 

esse sucesso, quando a escola regular 

assume que as dificuldades de alguns 

alunos não são apenas deles, mas resultam 

em grande parte do modo como o ensino é 

ministrado, a aprendizagem é concebida e 

avaliada. 

É de suma importância que o aluno 

portador de alguma necessidade 

educacional especial seja visto como um 

sujeito eficiente, capaz, produtivo e 

principalmente um ser que tem aptidão 

para aprender a aprender. 
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1.1 O ENSINO DE CARTOGRAFIA 

TÁTIL NAS AULAS DE GEOGRAFIA 

DOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: UMA 

PERSPECTIVA DE INCLUSÃO 

EDUCACIONAL 

 

Sabe-se que o mundo muda o 

tempo todo, e todos atuamos para isso, ao 

mesmo tempo que sofremos com tais 

mudanças. E, mais ainda, as mudanças 

tanto ocorrem no lugar em que estamos 

como em níveis muito maiores. Os 

resultados dessas mudanças podem ser 

percebidos facilmente ou apenas a longo 

prazo. 

A inclusão escolar compõe o 

conjunto de mudanças que se propõe as 

instituições escolares. Essa proposta 

educacional, tenciona “romper com os 

pressupostos do conservadorismo das 

escolas, contestando os sistemas 

educacionais, questionando os modelos 

ideais que produzem preferências, 

identidades e diferenças e normalização 

de perfis específicos de alunos” 

(RAMOS, 2015, p. 41479). 

 
As propostas educacionais, 

visando à inclusão, 

habitualmente, se apoiam em 

dimensões éticas conservadoras. 

Elas se sustentam e se expressam 

pela tolerância e pelo respeito ao 

outro, sentimentos que 

precisamos analisar com muito 

cuidado, para entender o que 

podem esconder em suas 

entranhas. A tolerância, como um 

sentimento aparentemente 

generoso, pode marcar uma certa 

superioridade de quem tolera. O 

respeito, como conceito, implica 

um certo essencialismo, uma 

generalização que vem da 

compreensão de que as diferenças 

são fixas, definitivamente 

estabelecidas, de tal modo que só 

nos resta respeitá-las 

(MANTOAN, 2010, pg. 5). 

 

É nesta perspectiva que se insere o 

ensino de geografia, contribuindo para 

uma educação voltada para novas 

propostas educacionais onde a sociedade 

possa tornar-se inclusiva. Considerando 

que na escola os primeiros anos são 

voltados à formação básica dos alunos, e 

cada disciplina tem um papel específico 

para isso. Com a geografia não poderia ser 

diferente. 

Os debates acerca da 

aprendizagem e de como a criança 

portadora de necessidades especiais 

apreende o mundo através da formação de 

conceitos, tem proporcionado a busca de 

uma nova postura sobre as diferentes 

possibilidades de encaminhar as 

atividades na prática pedagógica diária 

(SALES, 2016). Essa postura permite 

abrir caminhos para a defesa de que é 

possível trabalhar a geografia para alunos 

portadores especiais. 

De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) “o estudo 

de Geografia possibilita, aos alunos, a 

compreensão de sua posição no conjunto 
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das relações da sociedade com a natureza: 

como e por que suas ações, individuais ou 

coletivas, em relação aos valores humanos 

ou à natureza, têm consequências – tanto 

para si como para a sociedade” (BRASIL, 

1997, p. 113). 

Percebe-se com isso que o ensino 

de geografia se torna importante, tendo 

em vista que essa disciplina “assume uma 

dimensão de grande relevância na 

formação dos sujeitos da aprendizagem, 

isso porque subsidia aos educandos 

conhecer, observar e entender o espaço 

vivido, produzido e modificado pelo 

homem em épocas históricas distintas” 

(SALES, 2016, p. 37). 

Essa reflexão deve ser constante, 

pois o espaço vai sendo construído 

constantemente, e assim, o ensino da 

geografia ao educandos dos primeiros 

anos do ensino fundamental, “permite 

também que adquiram conhecimentos 

para compreender as diferentes relações 

que são estabelecidas na construção do 

espaço geográfico no qual se encontram 

inseridos, tanto em nível local, como 

mundial, e perceber a importância de 

solidariedade e de comprometimento com 

o destino das gerações futuras” (BRASIL, 

1997, p. 113). 

É sabido que os desenhos são mais 

antigos que a escrita e que os mapas estão 

presentes desde a antiguidade. Além 

disso, uma imagem consegue registrar 

informações de maneira diferente da 

escrita, podendo combinar de maneira 

mais clara e objetiva, em muitos casos. 

Nesse sentido a cartografia se apresenta 

como “como um conjunto de operações e 

estudos técnicos e/ou artísticos, tendo 

como resultado a análise documental ou 

observações diretas, visando à elaboração 

de mapas, cartas ou quaisquer 

representações gráficas de elementos, 

objetos ou fenômenos” (IBGE, APUD, 

GENUÍNO, 2018, p. 20). 

A International Cartographic 

Association – ICA, definiu a cartografia 

como: 

 

Arte, ciência e tecnologia de 

mapeamento, juntamente com 

seus estudos como documentos 

científicos e trabalhos de arte. 

Considerando todos os tipos de 

mapas, plantas, cartas e seções, 

modelos tridimensionais e globos 

representando a Terra ou qualquer 

corpo celeste em qualquer escala 

(ICA, 1973). 

 

Desse modo, entende-se que a 

cartografia é uma forma de comunicação, 

que apresenta as formações geográficas 

mais reais, e é um instrumento básico do 

geografo que serve para “representar um 

território real em um plano” (PISSINATI; 

ARCHELA, 2007). 

As autoras anteriormente 

mencionadas ressaltam que a arte e a 

ciência são utilizadas pela cartografia, 

tendo em vista que 
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A arte facilita a inserção e a 

visualização das informações, 

enquanto que a ciência é a 

responsável pela coleta, pela 

análise e pela justificativa da 

inserção dessas informações, 

assim como pelos cálculos 

técnicos necessários para que a 

representação tenha o mínimo 

possível de distorções do real 

(PISSINATI; ARCHELA, 2007, 

p. 175). 

 

Atualmente, além de cartas e 

planos, a cartografia também se ampara 

em bases digitais e táteis, as quais 

possibilitam a visualização em 3D 

(tridimensional), à medida que a 

dificuldade para as cartas e os planos é 

passar as informações em uma base 

tridimensional. E essa dificuldade pode 

ser grande não somente para o cartógrafo, 

mas também para o leitor do mapa, que 

terá de lidar com outros pontos de vista, 

com escalas e com uma simbologia que 

nem sempre lhe é comum. 

Uma das premissas básicas de um 

mapa é sua orientação espacial. Para isso, 

é necessário seguir algumas convenções 

cartográficas, por exemplo, os pontos 

cardeais (a rosa dos ventos): o lado direito 

do mapa corresponde ao leste, e o 

esquerdo, a oeste; na parte superior fica o 

norte, e na inferior, o sul (BELTHER, 

2016). 

A autora supracitada destaca ainda 

que outra consideração fundamental é a 

escala do mapa – ou seja, em quantas 

vezes aquilo que está representado foi 

reduzido. Uma escala pequena geralmente 

contempla pouca riqueza de detalhes. E, 

para diminuir as deformidades, os 

cálculos matemáticos são 

imprescindíveis. A escala sempre deve 

estar apontada no mapa – sob a forma de 

números e também desenhada com a 

utilização de uma régua. Quanto mais 

visual o mapa, mais célere deveria ser sua 

compreensão (BELTHER, 2016). 

Desse modo, os símbolos 

utilizados em mapas também seguem 

alguns padrões, embora atualmente haja 

uma gama imensa de soluções. A 

preocupação deve ser se comunicar da 

melhor maneira com o leitor. 

Como se está falando de arte e 

ciência, Belther (2016) explica a 

representação cartográfica, 

 

Em geral, são pontos, linhas e 

áreas preenchidas. Pontos 

marcam fenômenos localizados, 

linhas podem ser estradas ou 

fronteiras e áreas podem ser 

cidades, lagos ou rios largos etc. 

As cores também já nos remetem 

àquilo que se pretende representar 

(uma mancha azul deve estar 

ligada à água, por exemplo). Os 

símbolos devem ter uma legenda 

clara e bem objetiva, para que, 

mais uma vez, o leitor possa 

identificar e compreender o que 

está observando (BELTHER, 

2016, p. 32). 

 

Belther (2016) esclarece ainda que 

todo mapa deve ter um título que resuma 
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sua intenção e propósito e, em geral esse 

título fica no topo do mapa, por onde se 

começa a leitura. Com isso, quando se 

pensa em cartografia, deve-se ter em 

mente facilitar e transmitir fatos de 

maneira clara, objetiva e concisa por meio 

de um desenho. 

Como a geografia também se 

baseia em mapas, é importante treinar sua 

leitura, e outro recurso que pode capacitar 

o aluno a interpretar mapas corretamente 

é fazê-lo participar da construção de 

mapas desde cedo, para que essa 

linguagem lhe seja familiar. 

Essa construção prevê a chamada 

alfabetização cartográfica, e isso inclui o 

desenvolvimento de alguns conceitos, 

como aponta Silva (2011, p. 79), “[...] É 

preciso reconhecer que a alfabetização 

cartográfica, se introduzida já no primeiro 

ano das séries iniciais, além de tornar o 

cotidiano escolar mais dinâmico e 

interativo, contribuirá para a construção 

gradativa dos conceitos cartográficos, ao 

passo que também caminhará junto com o 

processo de alfabetização e letramento”. 

Assim, a divisão didática do 

ensino pode contemplar cada indivíduo 

em todas as suas experiencias, e o 

aprendizado formal passa a se relacionar 

com seu cotidiano. Para essa 

alfabetização, é preciso começar 

gradativamente e com poucos elementos, 

da maneira mais simples. Com o tempo, 

os mapas devem ir se sofisticando de 

acordo com a idade, pois as crianças terão, 

cada vez mais, uma maior capacidade de 

abstração. Assim, elas podem começar 

com localizações familiares e com a 

representação de espaços conhecidos 

(BELTHER, 2016). 

Outro fator que deve ser levado em 

conta é a orientação espacial da criança. 

Os conceitos de lateralidade, 

proporcionalidade e perspectiva devem 

ser trabalhados antes de propor uma 

representação cartográfica e podem ser 

construídos com situações do cotidiano, 

como a localização de brinquedos, o 

tamanho destes e os pontos de vistas pelos 

quais eles podem ser observados. Esse 

aprendizado vai capacitar o aluno a ler e 

vivenciar o mundo e a pensar no espaço 

em que vive, em sua organização, em suas 

possíveis transformações e em sua 

contribuição pessoal para isso. 

Orienta-se que o desenvolvimento 

dos conceitos cartográficos deve começar 

a partir da realidade do aluno, onde um 

mapa será construído com a utilização de 

desenhos que representam algo do seu dia 

a dia, por exemplo, onde fica sua casa e 

como é a sua vizinhança (BELTHER, 

2016). A partir disso, podem ser 

trabalhados os pontos cardeais – norte, 

sul, leste e oeste – bem como os 

meridianos e os paralelos, que são as 

linhas que formam a malha geográfica. 
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Isso será muito importante na localização 

de qualquer fenômeno de maneira 

cartográfica. 

Segundo Almeida e Melo (2017, p. 

54), o espaço vivenciado pelo aluno 

permite que bases sejam formadas “para a 

percepção e compreensão do espaço 

percebido que, por conseguinte, o capacita 

ao entendimento do espaço concebido das 

formas. Assim, desenvolvendo a habilidade 

de construção de representações, o educando 

se tornando um codificador da realidade, 

onde ele aprenderá com mais facilidade a 

linguagem cartográfica”. 

 
O domínio da linguagem 

cartográfica constitui-se num 

fator de relevância para o 

desenvolvimento e ensino dos 

conteúdos relacionados a 

Geografia entre outras disciplinas 

escolares, principalmente para as 

crianças, porque a partir desses 

conhecimentos, os alunos, passam 

a compreender melhor a 

organização do espaço onde eles 

se encontram, minimizando dessa 

forma as dificuldades nas séries 

posteriores, onde os conteúdos se 

apresentam de forma mais 

complexa (RIOS E MENDES, 

2009, p. 01-02). 

 

Samielli (2012) ilustra as etapas 

e os elementos básicos que devem ser 

trabalhados com os alunos. 

 
Fonte: Simielli (2012, p. 90). 

 

Simielli (2012) ressalta que, nas 

séries iniciais, o importante é familiarizar 

o aluno com a leitura de imagens e que, 

quanto mais, melhor. Fotos, mapas, 

cartas, desenhos e maquetes poderão 

mostrar diferentes ângulos e escalas, por 

exemplo. 

Nesse momento, o aluno estará 

aprendendo a decodificar esses recursos, e 

o professor, deve começar a introduzir os 

conceitos básicos da alfabetização 

cartográfica. Assim, quando esses 

conceitos são bem trabalhados, os alunos 

passam a reter a chamada alfabetização 

cartográfica, que inclui: “visão obliqua e 

visão vertical; imagem tridimensional, 

imagem bidimensional; alfabeto 

cartográfico: ponto, linhas e área; 

construção da noção de legenda; 

proporção e escala; 

Lateralidade/referências, orientação” 

(SIMIELLI, 2012, p. 98). 

Ao dominar esses conceitos, o 

aluno poderá ler, interpretar e mesmo 

construir mapas que façam parte ou não 

do seu cotidiano. Na perspectiva da 

inclusão educacional entende-se que a 
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compreensão do espaço geográfico por 

alunos portadores de necessidades 

especiais é tão ou mais importante do que 

para os demais, tendo em vista que a 

compreensão permite que esse aluno 

tenha autonomia. Nesse sentido é possível 

afirmar que a compreensão do espaço 

geográfico realizado por uma pessoa cega 

se dá quando “ao analisar um espaço 

qualquer elabora em sua mente uma 

sequência linear de informações que o 

permite compreender o que está sendo 

explorado” (CHAVES, 2011, p. 45). 

Acerca dessa afirmativa Mendes (2014, p. 

4) aponta que “os alunos com 

Necessidades Especiais, como os 

Deficientes Visuais [...] têm uma 

percepção geográfica de mundo diferente, 

mas não deixam, contudo, de apresentar 

uma percepção geográfica de sua realidade 

de existência”. 

Diante disso, percebe-se que a 

deficiência visual, não impede a 

aprendizagem do aluno, mas requer “uma 

organização sensorial diferenciada, 

exigindo caminhos distintos em relação 

aos videntes na construção, organização e 

estruturação dos saberes” (NOAL E 

PITANO, 2015, p. 264). Nesse contexto a 

cartografia tátil surge como um recurso 

pedagógico que o professor pode utilizar 

na sala aula, servindo ainda para facilitar 

no rumo e locomoção dos portadores de 

deficiência visual. Loch (2008, p. 39) 

conceitua a cartografia tátil como: “[...] 

ramo específico da Cartografia, que se 

ocupa da confecção de mapas e outros 

produtos cartográficos que possam ser 

lidos por pessoas cegas ou com baixa 

visão”. 

Desse modo, entende-se que a 

cartografia tátil é a área da cartografia que 

se encarrega em elaborar materiais 

cartográficos, comumente conhecidos 

como mapas táteis, destinados a pessoas 

que possuem deficiência visual, 

configurando-se assim, como uma 

ferramenta de suma importância para que 

os portadores de deficiência visual 

possam compreender o espaço ao seu 

redor, bem como, permitir que eles 

possam conquistar a sua autonomia. 

De acordo com Jordão (2015, p. 

65), há mais de cem anos que os mapas 

táteis são produzidos, “o mais antigo deles 

pertenceu a cantora e compositora cega 

Teresa Maria Von Paradis, cuja finalidade 

era fazê-la compreender os locais que 

visitava na Europa e os países que ela 

passava enquanto estava em turnê. Porém, 

existem relatos de que o povo egípcio já 

utilizava pedra e areia para construir seus 

mapas”. 

No que se refere ao apoio do 

ensino de geografia e da cartografia com 

Ventorini et al (2015, p. 272), “as 

primeiras representações gráficas táteis, 

provavelmente, foram desenvolvidas por 
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pais, voluntários e professores a partir da 

demanda de mapas táteis”. 

Dessa maneira, a elaboração dos 

mapas táteis iniciou-se tendo como base o 

conhecimento empírico, bem como a 

análise de documentos cartográficos 

produzidos para pessoas que não 

possuíam deficiência visual significativa. 

“Tais documentos eram colocados em alto 

relevo por meio principalmente da técnica 

da colagem de diversos materiais com 

texturas distintas. Posteriormente, 

pesquisadores iniciam estudos na temática 

e consolidam a área de Pesquisa da 

Cartografia Tátil” (VENTORINI et al, 

2015, 272). 

Assim, as ações mundiais 

realizadas para garantir o acesso dos 

portadores de necessidades especiais à 

educação básica, fomentou o surgimento 

da pesquisa da cartografia tátil. Tal 

pesquisa resultou na publicação de um 

Atlas Tátil, por Samuel Gridley, nos 

Estados Unidos em 1837 (SILVA, et al, 

2014). 

No ano de 1993, Regina 

Vasconcelos defendeu sua tese de 

doutorado sob o título de ‘Cartografia e o 

Deficiente Visual: uma avaliação das 

etapas e uso do mapa’. Essa tese 

promoveu a divulgação da cartografia tátil 

no Brasil, fato que estimulou mais 

pesquisas sobre o tema (SILVA, et al, 

2014). 

Na figura abaixo é possível perceber o 

cenário de atuação da cartografia tátil. 

 
Fonte: Jordão (2015, p. 66). 

 

Atualmente no Brasil as 

Instituições de Ensino Superior (IES), que 

possuem pesquisas consolidadas sobre a 

temática são o Departamento de 

Geografia da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo - USP; o 

Centro de Análise e Planejamento 

Ambiental – CEAPLA - do Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas - IGCE - da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho - UNESP – Campus de 

Rio Claro e o Departamento de 

Geociências da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, os pesquisadores 

destas instituições ampliaram a 

divulgação desta temática através de 

livros, e defesas de dissertações e teses 

(SILVA, et al, 2014). 

 
As referidas publicações trazem 

em comum a discussão sobre a 

importância do material didático 

tátil como apoio a abordagem de 

conceitos cartográficos e 

geográficos em aulas com a 
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participação de alunos cegos, com 

baixa visão e normovisuais. Além 

disso, indicam que o rigor 

cartográfico, muitas vezes, não é 

utilizado na Cartografia Tátil, 

pois esta necessita de regras e 

técnicas distintas para a produção 

de mapa (SILVA ET AL, 2014, p. 

1920). 

 

Se faz necessário destacar que esse 

material didático tátil deve ter grau maior 

de generalização com excessos, falhas e 

deformidades, tendo em vista que tais 

características são fundamentos 

imprescindíveis para seu melhor 

entendimento. Sobre isso Silva et al 

(2014, p. 1920) explica que “na 

cartografia convencional esses problemas 

devem ser evitados, já na cartografia tátil 

tornam-se critérios e condições 

necessárias para sua maior eficácia”. 

Outro fundamento relevante 

acerca do material didático tátil, refere-se 

à escolha dos elementos para a produção 

da cartografia tátil. “Eles devem ser 

agradáveis de manusear, possuir 

diferentes texturas, cores fortes e as 

informações em escrita convencional e 

Braille. As cores fortes e a escrita 

convencional possibilitam o uso tanto por 

pessoas com baixa visão quanto por 

normovisuais” (VENTORINI, 2009 

APUD SILVA ET AL, 2014, p. 1920). 

Arruda (2016, p. 220) destaca que 

a utilização dos recursos gráficos táteis 

permite que os alunos portadores de 

deficiência visual tenham “um 

aprendizado [...] que os tornem cidadão 

críticos da realidade que os cercam, 

fazendo com que esses alunos reflitam e 

questionem sobre questões relacionadas 

ao seu cotidiano, a sua escola, ao mundo”. 

Diante do exposto, entende-se que 

o professor precisa refletir sobre sua 

prática pedagógica, objetivando 

proporcionar aos seus alunos, opções para 

compreender a linguagem cartográfica, 

independentemente desses alunos possuir 

deficiência visual ou não. 

Faz-se importante que o professor 

saiba como se dá o uso desse material, que 

seja capacitado para este fim. Algumas 

orientações que devem ser passadas para 

o aluno no que diz respeito à locomoção, 

comunicação e acessibilidade. 

O educador deve avaliar o aluno 

sempre com base no seu crescimento 

individual e respeitando o que ele é capaz 

de fazer até aquele momento, sem jamais 

comparar o seu desenvolvimento com o 

dos demais colegas da sala. Deve-se 

considerar ainda que, muitas vezes a 

forma como é ministrada a aula atinge 

determinados alunos, mas não foi a forma 

correta para atender a necessidade de 

aprendizagem de outro. Daí a importância 

do olhar sempre atento do professor. 

Assim, se faz necessário compreender 

que para a educação inclusiva dos 

portadores de necessidades especiais 
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aconteça de fato, se faz necessário investir 

também na formação dos educadores para 

que estes possam com conhecimento 

utilizar as ferramentas que facilitarão o 

ensino aprendizagem, bem como o 

desenvolvimento dos alunos. 

Nesse sentido, é inegável a 

necessidade de um trabalho conjunto e 

interligado entre todos os envolvidos, 

educadores, pais e alunos, o que 

oportuniza a troca de conhecimento que 

deve ser consideravelmente valorizada. 

Assim, pensar na inclusão escolar a partir 

das pessoas portadoras de deficiência 

visual, utilizando a cartografia tátil como 

recurso pedagógico nas aulas de geografia 

nos primeiros anos do ensino fundamental 

é querer enriquecer e diversificar o 

processo de ensino aprendizagem. 

Sabe-se que a prática efetiva e bem 

sucedida da inclusão escolar de 

deficientes visuais não é uma tarefa fácil 

e depende de vários fatores, mas não se 

pode esquecer que todos da rede escolar 

e que fazem parte desse movimento são 

importantes, e a atuação pedagógica do 

educador, juntamente com toda equipe e a 

família, estando comprometida com a 

ideia de uma escola inclusiva podem fazer 

a diferença nesse processo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Refletir sobre a história da 

educação especial permite compreender 

que a evolução dessa área está fortemente 

relacionada com as distintas percepções 

que foram sendo constituídas, 

fundamentadas no modo como o ser 

humano se relacionava com os padrões 

diferentes daqueles considerados normais, 

e mais especificamente, com a 

deficiência. 

Com isso, percebe-se que 

atualmente vive-se um momento de luta 

pelo reconhecimento e respeito das 

diferenças, e garantias de direito 

asseguradas pela legislação brasileira e 

ainda, pela luta da inclusão daqueles que 

sofreram e ainda sofrem com o 

preconceito e discriminação que há no 

meio da inclusão social e escolar. Esta 

última sugere que novos contextos sejam 

criados para que todas nas crianças, 

adolescentes e jovens, 

independentemente de suas condições 

humanas, sociais e econômicas, possam 

participar da escola. 

O que se percebe é que criar 

contextos educativos inclusivos que 

oportunizem a aprendizagem e a 

participação de todos os alunos demanda 

uma reorganização do trabalho escolar e a 

ajuda recíproca entre profissionais que 

trabalham desarticuladamente. 

Desse modo na perspectiva de um 

ensino inclusivo o presente artigo que 

desenvolveu por meio de uma revisão 

sistemática de literatura de natureza 
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qualitativa, teve como objetivo refletir 

acerca do ensino da cartografia tátil nos 

primeiros anos do ensino fundamental. 

Assim, diante do exposto 

percebeu-se que o desenvolvimento de 

atividades nas aulas de geografia 

utilizando a cartografia tátil, tenciona 

promover a inclusão social dos deficientes 

visuais, bem como a aquisição dos 

conceitos teóricos cartográficos. 

Considera-se que a cartografia tátil 

além de facilitar a direção e mobilidade dos 

portadores de deficiência visual, pode 

ainda ser utilizada como um recurso 

pedagógico onde o professor deve 

considerar que ao utilizá-la como método 

de ensino possibilitará a socialização e 

união de todos os alunos na sala de aula, 

proporcionando assim, uma aprendizagem 

inclusiva. Com isso, a busca da escola de 

qualidade para todos, como proclamam as 

políticas brasileiras, deve estar em conexão 

com o desenvolvimento profissional de 

todas as pessoas que trabalham na escola. 

Esse aprimoramento é concebido como um 

dos principais componentes de mudança, 

na medida em que rompe com paradigmas 

já estabelecidos no sistema educacional 

vigente e aponta novos caminhos que 

podem ser trilhados, a fim de promover a 

autonomia social e educacional de todos os 

alunos. 

Diante disso, pode-se afirmar que a 

instituição escolar pode ser de fato o 

espaço de competência social para toda e 

qualquer criança, mas pode ser 

especialmente importante para crianças 

deficientes visuais, tendo em vista que 

neste ambiente elas podem aprender com 

outras crianças, praticar a sociabilidade por 

mais comprometida que esta seja, e 

finalmente, cumprir um direito 

indisponivel, que é o da educação. A escola 

deve, portanto, com base na sua realidade e 

nas caracteristicas individuais de cada 

aluno, buscar estratégias para que o 

processo de ensino-aprendizagem aconteça 

com qualidade. 
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