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Resumo: 
A experiência pedagógica foi desenvolvida por uma acadêmica surda do curso de 

Matemática – Licenciatura, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha – Câmpus Santa Rosa/RS. Foi uma atividade da Prática como Componente 

Curricular (PCC) vinculada a disciplina de Laboratório em Educação Matemática I, 

desenvolvida no primeiro semestre de 2013. Investigamos a utilização de materiais 

didáticos para classificar, identificar propriedades e características, conceituando formas 

geométricas por alunos surdos em uma Escola de Ensino Médio para Surdos de Santa 

Rosa/RS. Da experiência, duas características merecem destaque: o desafio inerente a uma 

situação real com sujeitos da aprendizagem mobilizando e estimulando a formação dos 

saberes acadêmicos e, a provocação desenvolvida pela acadêmica surda que oportunizou 

uma interação produtiva e permitiu observar a formação dos conceitos geométricos por 

sujeitos também surdos.  

 

Palavras-chave: Formação inicial; Prática Pedagógica; Material Didático; Inclusão. 

 

1. Introdução 

 

Diante do desafio de significar os conhecimentos matemáticos aprendidos na 

disciplina Laboratório de Educação Matemática I, fomos provocados a desenvolver uma 

experiência educativa que envolvesse os conceitos estudados na disciplina numa situação 

real de aprendizagem com alunos, sujeitos da aprendizagem. Essa experiência foi parte de 

uma Prática como Componente Curricular realizada no primeiro semestre de 2013, no 
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curso de Matemática – Licenciatura, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Farroupilha – Câmpus Santa Rosa/RS. A prática da experiência foi 

desenvolvida na Escola de Ensino Médio Concórdia para Surdos (APADA) deste 

município, com alunos surdos. 

Buscando a concretização do respeito à diferença e vendo os surdos como sujeitos 

que compartilham de uma mesma língua, buscamos nesse trabalho outros surdos, ou seja, 

seus pares, pois para Strobel “no encontro do surdo com outro surdo que também usa a 

Língua dos sinais se faz brotar novas probabilidades de subjetividades, de compartilhar a 

cultura, de aquisição de conhecimentos que não são plausíveis por meio da língua oral ou 

da cultura ouvinte” (2008, p. 89). Por isso, procuramos desenvolver a experiência na escola 

em que os sujeitos da aprendizagem possuíam a mesma característica da acadêmica em 

formação inicial, responsável pela experiência. 

Nessa prática, nos propomos a desenvolver um ensino utilizando sólidos 

geométricos variados e embalagens como material didático. Tínhamos como objetivo 

reconhecer as formas, identificar, classificar, planificar e reconhecer suas características. 

Para isso dispomos de embalagens variadas, contendo as formas necessárias e organizamos 

um procedimento didático, para orientar as ações da prática. A comunicação durante a 

experiência foi na Língua de Sinais, porém os registros foram desenvolvidos na Língua 

Portuguesa. A experiência foi desenvolvida com alunos do 6º ano do ensino fundamental e 

registrada nas fichas, em áudio e vídeo para análise posterior. 

Percebemos que o uso de materiais didáticos torna-se um auxiliar na aprendizagem, 

pois os alunos motivam-se e participam mais, estimulam-se a conhecer e a construir novos 

aprendizados, pois, eles reconhecem e percebem o mundo/aprendizagem mediante as 

experiências visuais, presentes nos materiais didáticos. A experiência demostrou que o 

ensino de matemática não pode ocorrer de forma isolada, mas os alunos precisam interagir, 

problematizando e encontrando soluções aos desafios propostos pelo professor. A seguir 

apresentamos um pouco dos referenciais que fundamentaram a prática pedagógica 

realizada. 

 

2. Fundamentos teóricos 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Câmpus Santa 

Rosa/RS, enquanto instituição de ensino está inserida em uma proposta inclusiva. No 

sistema regular de ensino frequentam vários alunos com necessidade especiais. 
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Entendemos que cabe a escola ao promover a apropriação e a produção de conhecimento, 

propiciar ao aluno o direito de pensar, expressar e criar a partir de discussões realizadas 

(MACHADO, 2008). Assim, procuramos inserir o surdo nas práticas pedagógicas de forma 

a respeitar sua diferença, não só linguística, mas também histórica e cultural. 

Assim retratamos D' Ambrósio ao propor que a  

 

[...] prática de ensino em geral é uma ação pedagógica que visa aprimoramento, 

mediante uma multiplicidade de enfoques, da ação exercícios no sistema 

educacional de maneira mais direta e característica, qual seja a forma por 

excelência dessa ação, isto é, o trabalho em sala de aula. (1986, p. 37). 

 

 Então, pensar educação, fazer educação exige um constante transitar por diferentes 

práticas e metodologias que tenham sempre como foco o aprendizado do educando. 

Observamos que cada vez mais cresce a preocupação com a educação no Brasil, 

principalmente com o desempenho dos alunos na área de matemática. Para enfrentar 

deficiências encontradas, metodologias diversificadas estão sendo propostas e experiências 

têm sido desenvolvidas. Além disso, instituições formadoras de professores têm repensado 

suas ações para possibilitar ao futuro profissional, a oportunidade de interação na escola de 

forma que na formação inicial vivencie momentos de ação e de reflexão sobre a realidade 

educacional (REGO e REGO, 2009). 

As novas demandas sociais e educativas apontam para a necessidade de um ensino 

voltado para a promoção do desenvolvimento da autonomia intelectual, criatividade e 

capacidade de ação, reflexão e crítica pelo aluno. Para tanto, faz-se necessário rever 

conhecimentos e metodologias que devem estar baseadas na concepção de que o aluno 

deve ser o centro do processo de ensino-aprendizagem. 

Com essa concepção, pensamos numa sala de aula de matemática como um espaço 

em que os alunos vão experimentar, descobrir significados e processos para essas 

experiências ou atividades de aprendizagem, como afirmam Grossnick e Brueckner (1965). 

Assim, o Laboratório em Educação Matemática (LEM) se apresenta como espaço em que o 

professor pode planejar sua aula, fazer um ponto de ligação entre o conteúdo programático 

e a experiência no estudo dos conceitos matemáticos. Isso pode tornar o ensino 

diferenciado, desafiador, instigando e fazendo o aprendizado de forma mais prazerosa. 

Ainda, a manipulação do material didático torna-se importante a alunos surdos, pois, 

manuseiam um objeto tátil, sensório, aguçando a investigação.  

Como toda a prática pedagógica precisa ser orientada por uma metodologia do 

ensino, nessa procuramos seguir as orientações da Investigação Matemática proposta por 
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Ponte, Brocardo e Oliveira (2009). Entendemos que investigar é uma tarefa que deveria 

fazer parte de cada disciplina, ou até mesmo da prática de cada um. Para os autores, 

“Investigar é procurar conhecer o que não se sabe” (p. 13). Assim, entendemos que essa 

metodologia do ensino torna-se adequada a muitas situações de aprendizagem.  

Para que uma investigação em matemática seja possível, ela deve se desenvolver 

através de problemas. Devemos ter claro quais os problemas que se quer resolver, para 

então partir para a busca das possíveis soluções. Na solução dos problemas, os autores 

sugerem que “[...] o envolvimento ativo do aluno é uma condição fundamental da 

aprendizagem. O aluno aprende quando mobiliza os seus recursos cognitivos e afetivos 

com vista a atingir um objetivo” (PONTE, BROCARDO e OLIVEIRA, 2009, p. 23). 

Na prática da experiência, caracterizamos uma atividade de investigação por 

desenvolver-se em três fases: 

 

(i) introdução da tarefa, em que o professor faz a proposta à turma, oralmente ou 

por escrito;  

(ii) realização dia investigação, individualmente, aos pares, em pequenos grupos 

ou com toda a turma, e  

(iii) discussão dos resultados, em que os alunos relatam aos colegas o trabalho 

realizado. (Idem, 2009, p. 25). 

 

Com essas orientações teóricas, organizamos o que chamamos de roteiro didático e 

desenvolvemos a prática pedagógica. Algumas das principais observações são apresentadas 

e analisadas a seguir.  

 

3. A experiência – algumas observações 

 

Ao iniciarmos a prática da experiência, a acadêmica surda organiza o ambiente e 

dispõe sobre algumas mesas as diferentes embalagens caracterizando as várias formas 

geométricas a serem utilizadas. Em seguida, aos alunos, também surdos, é solicitado 

classificá-las em dois grupos conforme critérios que julgassem necessário. A comunicação 

entre acadêmica e alunos ocorre na Língua de Sinais, de forma natural e tranquila, uma vez 

que ambos são usuários dessa língua.  

Após a primeira classificação desenvolvida, justificam que os sólidos são 

agrupados de “modo parecido”. Na imagem (figura 1) é possível visualizar os prismas num 

grupo, cilindros no outro e, cones, esferas e pirâmides no outro. No diálogo entre os 

sujeitos é possível perceber que indicam que uns rolam, enquanto que os outros não. 

Observação essa é bem visível em um vídeo, porém não é possível retratar aqui. 
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Figura 1 – Primeira classificação dos sólidos geométricos. 

 

Fonte – dados da experiência. 

 

Após a primeira classificação por critérios que os alunos criaram: “grupos 

parecidos”, foi possível um diálogo com vários questionamentos. Por exemplo, qual o 

critério para deixar no mesmo grupo pirâmide, cone e esfera? As questões fizerem os 

alunos buscar características comuns nas formas. Foi fácil perceber, por exemplo, que o 

prisma triangular não estava no grupo que mantinha as mesmas características.  

A seguir buscamos reconhecer as duas classificações básicas, os que rolam e os que 

não rolam. A figura 2 mostra o resultado dessa classificação.  

 

Figura 2 – Classificação dos sólidos geométricos que rolam e que não rolam. 

 

Fonte – dados da experiência. 

  

 Após essa etapa, as formas foram sub classificadas em classes dentro das duas 

classes iniciais. Por exemplo, nas que rolam: cone, esfera e cilindro. Na medida em que as 

classes iam se definindo, íamos registrando os nomes das formas.  
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Após todas as formas classificadas, planificamos as figuras. Em cada forma 

geométrica, íamos investigando as partes que a compõe. Com o auxílio do livro didático 

buscávamos uma forma semelhante, planificada e nomeávamos as partes de cada figura 

geométrica. Essa atividade se desenvolveu para a esfera, o cilindro e o cone. Os registros 

da forma, características e propriedades foram organizados em um cartaz. 

O mesmo procedimento foi desenvolvido para os sólidos que não rolam. 

Novamente utilizamos papel pardo, trabalhando com o cubo, os prismas e as pirâmides. 

Após analisarmos cada forma geométrica em busca de características comuns, 

planificamos as figuras, nomeando cada parte que as compunha. Na figura 3, a seguir, 

podemos verificar o trabalho dos alunos ao registrarem os sólidos que não rolam. 

 

Figura 3 – Planificação e registro das características dos sólidos que não rolam. 

 

Fonte – dados da experiência. 

 

Destacamos que, na atividade de manipulação e classificação das formas 

geométricas e, em seguida, planificação e caracterização, a visualização das figuras foi de 

fundamental para o envolvimento dos alunos surdos. De certa forma valorizamos o campo 

visual deles e, com isso, percebemos na prática o interesse e motivação deles por estarem 

desenvolvendo essa prática. Atividades visuais são necessárias para que alunos com essas 

características possam ter acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento cognitivo. Assim, 

observamos que os materiais didáticos, as formas geométricas representadas nas 

embalagens cumpriram uma função essencial no processo de aprendizagem. 

Em seguida, para representar os objetos matemáticos aprendidos no manuseio das 

embalagens, solicitamos aos alunos que representassem através de desenhos as formas, os 

conceitos e suas características. Assim, fazendo uso de outra forma de representação dos 

objetos estudados. As imagens a seguir representam esse processo. 
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Figura 4 e 5 – Registros em forma de desenho e escrita das formas estudadas. 

Fonte – dados da experiência. 

 

Para os registros das figuras 4 e 5, deveriam retomar os conceitos, os materiais de 

suporte e mobilizar aprendizagens.  

 

4. Considerações finais 

 

Ao finalizarmos essa experiência da Prática como Componente Curricular, foi 

possível perceber a importância do futuro profissional estar em constante ligação com a 

escola e com os alunos, principalmente com alunos com a mesma característica, surdos. Os 

desafios de ensinar não podem ser vividos na sala de aula do curso de formação. Eles 

tornam-se autênticos em atividade que envolvam alunos, em situações próximas da sala de 

aula regular. Essa é uma forma de adquirir experiências e ampliar a vivência, permitindo 

discussões com os professores do curso de formação. Esse é o momento de aprender 

saberes da profissão docente.  

Orientados pelo método da investigação matemática podemos ver o quanto os 

alunos se envolvem e constroem seus conhecimentos. O método permitiu a interação entre 

os sujeitos e, os materiais didáticos tornaram-se elementos instigadores de ideias e relações 

pelos alunos. Foi possível compreender, reconhecer e classificar os sólidos geométricos; 

planificar e identificar suas propriedades e características. Neste contexto, podemos 

afirmar que, para alunos surdos o uso de materiais didáticos que despertem o campo visual 

e manipulativo é fundamental para o aprendizado.  
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