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Resumo:  

Este artigo aborda algumas das práticas desenvolvidas na pesquisa de mestrado em 

Educação Ciências e Matemática, tendo como linha de pesquisa a Educação Inclusiva. O 

estudo foi realizado com 30 alunos do 3º ano do Ensino Médio habilitação em Magistério 

do município de Canoas/RS, na disciplina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), os 

quais elaboraram materiais didáticos pedagógicos para o ensino de Matemática, a partir de 

questões da Prova Brasil, de 2011. Os objetivos deste estudo para a área da Educação 

Inclusiva são: implementação de materiais didáticos pedagógicos que auxiliem na 

compreensão de conceitos da Matemática tendo como premissa, contemplar requisitos 

importantes para educação de surdos como: o visual e o espacial com o uso de sua língua 

materna, a LIBRAS. Também é intuito deste estudo refletir sobre o fazer pedagógico 

acerca da importância de se aproveitar todas as possibilidades para concretizar a educação 

inclusiva.  

  

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Matemática; Surdez; Material didático pedagógico. 

1. Introdução  

Na atualidade a denominada Educação Inclusiva tem sido tema de muitas reflexões, 

pois implica numa articulação do tradicional com a reconfiguração dos lugares de inclusão, 
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modificando-se assim as ações da escola. Esse artigo reflete sobre a implementação de 

material didático pedagógico adaptado para o ensino da Matemática de alunos surdos que 

mostra-se deficitário  no atual contexto educacional brasileiro, a escola visa ao 

desenvolvimento do aluno,  assegurando a formação básica indispensável para sua 

participação  na sociedade. Assim a educação escolar enfatiza o desenvolvimento da 

capacidade de aprender por meio do domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Neste 

momento não se pode esquecer que os indivíduos, em geral, e os alunos, em particular, 

possuem diferentes maneiras de adquirir conhecimentos e ritmos distintos de 

aprendizagem. Numa proposta pedagógica com foco na Educação Inclusiva precisa-se 

considerar essa diversidade, planejando-se um ensino contextualizado ao ritmo e as 

necessidades do aluno de inclusão. 

Assim como os estudantes precisam desenvolver habilidades e competências 

diversificadas, em sintonia com a época em que vivem, os professores, tem a necessidade 

de (re)pensar sua prática pedagógica. Tão importante quanto avaliar o aluno é criar 

condições para uma boa aprendizagem.  Não só o aluno precisa adaptar-se, considerando-

se o cenário da inclusão, mas também o professor e a escola.  

Apresenta-se neste artigo parte da pesquisa realizada com 30 alunos de  uma turma 

do 3º ano do Ensino Médio habilitação em Magistério do Instituto Estadual de Educação 

Dr. Carlos Chagas, na cidade de Canoas, RS. Para desenvolver a pesquisa realizou-se o 

planejamento e execução das seguintes ações de pesquisa: a) A implementação de material 

pedagógico adaptado para a docência com alunos surdos, a partir da exploração dos itens  

da Prova Brasil do ano de 2011, da disciplina de Matemática para o 5º ano; b) A partir das 

situações Matemáticas escolhidas, discutiu-se sobre as características que esses materiais 

devem priorizar nas práticas do ensino da Matemática para surdos; c) Apresentação dos 

materiais implementados para  alunos de uma escola de surdos. 

Neste sentido esta pesquisa insere-se na perspectiva de uma pesquisa qualitativa, 

considerando o exposto por Creswell (2010, p. 26), “é um meio para explorar e entender o 

significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano”. 

Assim, buscou-se entender também as múltiplas imagens e narrativas que se viu e ouviu 

durante o cotidiano do estudo realizado, registros através de fotos, vídeos e materiais 

confeccionados pelos participantes.  
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2. Inclusão e deficiência auditiva 

 

A palavra inclusão abriga diferentes significados e, sob eles, há diferentes práticas. 

Inclusão significa incluir, fazer parte, pertencer, participar. Ou seja, a inclusão é o 

movimento de um grupo no sentido de buscar maneiras de possibilitar que pessoas com 

alguma limitação possam “fazer parte” de seu funcionamento. Busca a eliminação de 

barreiras objetivas ou subjetivas que possam impedir a participação destes indivíduos. 

Inclusão escolar significa, portanto, possibilitar que a criança com deficiência:  visual,  

auditiva, intelectual ou motora frequente uma escola regular e aprenda junto com os 

demais, você só inclui se você se incluir, pois a inclusão possui  mão dupla. 

Alunos com deficiência visual e auditiva precisam de linguagens alternativas, no 

caso da surdez tem-se a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, utilizada pelos deficientes 

auditivos que é organizada com base em quatro parâmetros: a configuração de mão (forma 

como ela é colocada), o ponto de articulação ou locação (espaço em que o movimento é 

feito), o movimento da mão e a sua orientação. São as variadas combinações entre esses 

parâmetros que conferem diferentes significados aos sinais.  Diferentemente da mímica, as 

línguas de sinais têm o objetivo de fazer com que se veja o símbolo convencionado para o 

objeto, a ação, o sentimento, sendo um recurso facilitador para ensinar alunos surdos e 

alunos ouvintes sem separá-los. 

A verdadeira inclusão tem que ser para todos. Se somente os alunos com 

deficiência auditiva estudarem LIBRAS, será impossível a comunicação entre eles e os 

ouvintes. Assim, a LIBRAS é o instrumento adequado para o aluno surdo construir seu 

conhecimento, utilizando-se desses recursos para consolidar a comunicação. 

Segundo Oliveira (2005), que o educador atenda às expectativas desses estudantes. 

É preciso colocar-se em seu lugar imaginar como se dá a construção do conhecimento para 

o indivíduo desprovido do sentido da audição. Compreender um aluno que adquire 

conhecimento através da visão, do concreto. 

A utilização de materiais pedagógicos que traz na sua concepção uma carga visual é 

de extrema relevância para atividades relacionadas com a aprendizagem de surdos.  

Segundo Perlin (1998, p. 59), ser surdo é pertencer a um mundo de experiência visual e 

não auditiva. Porém, percebe-se que há uma carência de materiais didáticos pedagógicos 

que dê apoio ao trabalho do professor de Matemática em sala de aula com alunos surdos. 

Para se ensinar estudantes surdos, tem-se que pensar em primeiro lugar na linguagem 
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espaço/ visual, para que ocorra a necessária comunicação.   O aluno surdo como qualquer 

outro aluno apresenta dificuldades para aprender Matemática e ensinar não é apenas 

traduzir para gestos um planejamento da Matemática baseado no desenvolvimento 

cognitivo do aluno ouvinte, mas sim desenvolver um planejamento que possibilita ao aluno 

surdo operar mentalmente utilizando materiais concretos. 

 

3. Educação Matemática e Surdez 

Embora a produção na área da Educação Matemática venha crescendo, ainda é 

presente a falta de material didático pedagógico  voltados para professores e pesquisadores  

da educação inclusiva. De acordo com Oliveira (2005), falta uma metodologia apropriada 

para surdos, para que o aprendizado se realize em uma classe, o educador deve estar 

apoiado em um tripé educacional: a Língua de Sinais, o conhecimento Matemático e uma 

metodologia apropriada. “As crianças surdas demonstram desde o início uma organização 

de pensamento diferente, que requer (e exige) um tipo de resposta diferente”. (SACKS, 

1998, p.75). 

Buscasse diversas formas de refletir-se sobre esse movimento denominado 

Educação Matemática, o qual está embasado no princípio de que todos podem produzir 

Matemática, nas suas diferentes expressões.  A valorização da Língua Brasileira de Sinais 

no ensino e aprendizagem da Matemática como meio de comunicação propicia o 

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático.  Essa ideia é defendida pelos 

pesquisadores Brito (1993) e Quadros (1997), que consideram a LIBRAS uma das 

responsáveis pela redução significativa dos obstáculos de comunicação entre o surdo e o 

ouvinte, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem. 

Neste estudo foram identificadas questões relativas à identidade surda e a 

importância das LIBRAS no ensino da Matemática com relação aos procedimentos 

metodológicos, os recursos didáticos visuais, como os  jogos, blocos de  material concreto. 

Segundo Sales e Silva (2008), a criança surda desenvolve a sua capacidade de 

representação simbólica por meio da visão, encontrando na língua de sinais a modalidade 

visual-gestual para se inserir no mundo em que vive e, a partir daí, organizar seus 

processos cognitivos. 

Logo, em se tratando de textos matemáticos, a interpretação pode ocasionar não só 

o conhecimento, mas também transpor as barreiras que impedem o raciocínio lógico 

matemático, mostrando que a língua é essencial  para a formação pensamento. A resolução 
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de problemas envolvendo pequenos esquemas e ilustrações, assim como as discussões em 

LIBRAS. 

De acordo com Sales e Silva (2008), ratifica-se a preocupação com LIBRAS 

considerando-se essencial para o desenvolvimento cognitivo a necessidade de recursos 

(material visual e concreto), procedimentos, enfim, de uma metodologia que contribua para 

um processo de construção  significativa do conhecimento pelo aluno surdo. 

 Acredita-se que as dificuldades de interpretação dos enunciados para a resolução 

de problemas envolvendo as quatro operações básicas ocorrem tanto para surdos como 

para ouvintes impedindo a interpretação adequada dos mesmos. Porém, para o surdo as 

dificuldades se acentuam por ser utilizada a sua segunda língua, a Língua Portuguesa,  a 

falta de sinais para os vocabulários específicos de Matemática, o que dificulta a apreensão 

dos conceitos matemáticos e a organização de significados semióticos. 

 

4. Relato da prática 

Segundo Sales e Silva (2008) e Oliveira (2005), o material concreto viabiliza a 

diminuição da barreira de comunicação existente nas salas de aula pela carga visual destes 

recursos, desenvolvendo as funções simbólicas e possibilitando o desenvolvimento da 

imaginação do sujeito surdo. 

Salienta-se mais uma vez que esses jogos foram escolhidos em função das 

contribuições que podem oferecer à aprendizagem de alunos surdos dos conteúdos 

relacionados aos números e operações aritméticas. Entretanto, convém ressaltar a 

importância de se explorar noções relacionadas aos eixos: Espaço e Forma, Grandezas e 

Medidas e Tratamento. 

Nos tópicos seguintes apresenta-se as ações da pesquisa que constituem as 

atividades de implementação de material didático pedagógico com os alunos do curso 

Magistério. 

 

a) Primeiramente os alunos selecionaram questões de Matemática, oriundas da Prova 

Brasil do ano de 2011 do Ensino Fundamental. Optou-se pela Prova Brasil como 

instrumento de contextualização, o qual conduziu à escolha do material didático 

pedagógico que seria elaborado por eles com a supervisão da pesquisadora; 

b) A partir das situações matemáticas escolhidas, discutiu-se sobre as características 

especificas que esses materiais deveriam priorizar nas práticas do Ensino da 
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Matemática para surdos. Assim, foi indicado o uso da LIBRAS, materiais 

concretos, coloridos  que contemplassem o espaço-visual e priorizassem 

possibilidades de reaproveitamento de materiais recicláveis; 

c) Após o término da implementação dos materiais didáticos pedagógicos, foi 

escolhida uma escola municipal especial para surdos, da cidade de Canoas, para a 

apresentação, aplicação e avaliação dos mesmos. A escola escolhida atende alunos 

do Ensino Fundamental com deficiência auditiva comprovada através de 

Audiometria. Todas as atividades realizadas na escola são feitas através da 

LIBRAS a qual é ensinada juntamente com Português escrito, todos os professores 

são habilitados  em LIBRAS e as salas de aula comportam no máximo turmas com 

dez alunos. Nesta prática participaram seis alunos da 4ª série/5º ano numa faixa 

etária dos 12 anos aos 16 anos.   

Ao longo desta experiência buscou-se relacionar o material didático pedagógico 

com as Matrizes de Referência, Temas e Descritores (D) que estão no PDE/ Prova Brasil- 

Plano de Desenvolvimento da Educação 2011. A partir dos itens da Prova Brasil diferentes 

materiais foram elaborados pelos alunos, mas neste artigo descreve-se dois destes, tendo 

como critério de escolha  os que mais se destacaram na apresentação feita na escola de 

surdos.  

Material 1 - Aprendendo as horas - Modelo de relógio 

Material utilizado: 

- um círculo de papelão em tamanho grande; 

- números em LIBRAS, moldados em EVA colorido e aquecido, representando a 

configuração das mãos em alto relevo. 

Objetivo: propiciar o conhecimento das horas e de tempo, a partir de situações- 

problema. 

Figura 1 – Relógio 

 

          Fonte: A pesquisa 
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Este material está contextualizado na Prova Brasil a partir do Tema II. Grandezas e 

Medidas, nas diretrizes: D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo e                                                   

D9 - Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de 

um evento ou acontecimento. 

Exemplos de itens da Prova Brasil onde situações-problema foram contextualizadas 

e que requerem que o aluno utilize medidas de tempo tais como: hora, minuto e segundo, 

ano, mês, quinzena, semana e dia: 

 (D8) A avó de Patrícia mora muito longe. Para ir visitá-la a menina gastou 36 horas 

de viagem. Quantos dias durou a viagem de Patrícia? 

(A) 1 dia     (B) 1 dia e meio   (C) 3 dias   (D) 36 dias 

 (D9)Um programa de música sertaneja, pelo rádio, começa às 6h55min e o 

programa seguinte começa ás 7h30min. Quantos  minutos dura o programa de 

música sertaneja? 

(A) 25     (B) 35   (C) 55   (D) 85 

 

Material 2 - Jogando com as operações matemáticas 

Material utilizado: 

- Tabuleiro confeccionado em EVA, com material adesivo (velcro) distribuído de 

uma forma que possa ser o número em LIBRAS ou número cardinal fixado no mesmo; 

- Números e sinais das operações matemáticas confeccionados em EVA tendo no 

seu verso o mesmo material adesivo utilizado no tabuleiro. 

Objetivos: Calcular as quatro operações matemáticas: soma, subtração, 

multiplicação e divisão com números naturais e relacionar os números em LIBRAS com os 

resultados dos cálculos das operações desenvolvidas. 

Figura 2 - Jogando com as operações matemáticas 

 

                                                   Fonte: A pesquisa                                                         Fonte: A pesquisa 
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Este material está contextualizado na Prova Brasil a partir do Tema III. Números e 

Operações/ Álgebra e Funções nas diretrizes: D17 Calcular o resultado de uma adição ou 

subtração de números naturais e D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão 

de números naturais. 

Exemplos da Prova Brasil onde a habilidade em questão relaciona-se à resolução de 

operações de adição e subtração com números naturais. 

 

 (D17) No mapa abaixo está representado o percurso de um ônibus que foi de 

Brasília a João Pessoa e passou por Belo Horizonte e Salvador. 

  

                             

 

  Quantos quilômetros o ônibus percorreu ao todo? 

(A) 1670 Km.   (B) 2144 Km.   (C) 2386 Km.   (D) 3100 Km. 

 

 (D18) A professora Célia apresentou a seguinte conta de multiplicar para os alunos: 

                

     O número correto a ser colocado no lugar de cada     é: 

(A) 2         (B) 3       (C) 7         (D) 8    
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Durante a visita feita a escola de surdos, momento este em que se sentiu o ambiente 

o qual estavam inseridos, os alunos do curso Magistério apresentaram seus jogos e 

materiais didáticos pedagógicos para os educandos com deficiência auditiva. Ao perceber 

que o tempo de exploração do material foi bem aproveitado e que os alunos surdos 

indicaram e liam o que estava em LIBRAS, comentaram sobre as práticas desenvolvidas. 

O material tornou-se um convite para a descoberta daquele cenário montado com muita cor 

e texturas. Os estudantes puderam comentar com seus colegas sobre o que estavam vendo e 

significa-lo, pois todo o material exposto a eles possuía as características que chamavam 

sua atenção conduzindo-os ao desejo de toca-los, de entender sua utilização e sua 

finalidade.  

Ao fim desta pesquisa os alunos do curso Magistério relataram  sobre a importância 

de se aproveitar todas as possibilidades através de uma linguagem mais adequada ao 

ensino da Matemática para surdos, respeitando seus aspectos viso-espaciais.  

A seguir alguns relatos dos alunos do Magistério: 

“Poder desenvolver uma material de fácil compreensão e de uma forma divertida 

de se ensinar e aprender a LIBRAS”. (Aluna A) 

“Ao participar desta atividade, nasceu um interesse em desenvolver materiais 

partindo da relação entre aluno e conteúdo.” (Alunas B e C) 

“Compreender a importância de se adequar materiais didáticos e da realização de 

práticas diferenciadas para alunos com deficiência.” (Aluno D) 

“O bom foi pensar e confeccionar materiais relacionados ao raciocínio da criança, 

algo que os interessa e ao mesmo tempo ensina e diverti.” (Aluna E) 

Assim a pesquisa proporcionou vivencias aos futuros professores corroborando 

com sua formação inicial e com suas futuras práticas, pois ao participar desta pesquisa 

tiveram a oportunidade de sanar dúvidas em relação à Educação Inclusiva na Educação 

Básica.  
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