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Resumo:  

Este trabalho é um relato de experiência de uma sequência de atividades desenvolvidas na 

Oficina de aprendizagem de matemática com alunos surdos realizada na sede da 

Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Passo Fundo (Apas) sobre o significado dos 

números e do sistema decimal. Esta oficina busca através de atividades lúdicas, e com o 

auxílio de uma intérprete de libras, o desenvolvimento da autonomia, integração e 

participação efetiva dos surdos na sociedade, de modo que possam interagir tanto com 

outras pessoas surdas como com ouvintes e construir o conhecimento matemático. A 

proposta metodológica contempla a exploração de aspectos visuais, diversos materiais de 

contagem, estruturados ou não, jogos, entre outros. Por fim apresentamos algumas 

percepções colhidas no decorrer do trabalho 

Palavras-chave: Números; Sistema de Numeração Decimal; Surdos; Ensino de 

Matemática.  

1. Introdução  

 

A Universidade de Passo Fundo tem como missão produzir e difundir 

conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida e formar cidadãos 

competentes, com postura crítica, ética e humanista, preparados para atuar como agentes 

transformadores.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, em vigência na 

instituição, no que se refere a responsabilidade social, a UPF destaca que a ação acadêmica 



 

 

deverá estar comprometida com a melhoria direta das condições de vida da sociedade, 

promovendo, incessantemente, a dignidade humana e a erradicação de toda forma de 

discriminação, de dominação e de desrespeito à vida humana e natural. 

Assim, o projeto de extensão Integração da Universidade com a Educação Básica, 

implantado no segundo semestre de 2000, vem sendo desenvolvido por professores e 

acadêmicos do curso de Matemática do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da 

Universidade de Passo Fundo em escolas dos municípios de Passo Fundo e de Carazinho. 

Nos anos de 2003 e 2004 os cursos de Física e de Química, também do ICEG, integraram-

se ao projeto. A partir de 2006, vem se adequando às políticas nacionais de assistência 

social para cumprir com as obrigações legais exigidas às instituições de ensino superior de 

caráter filantrópico, dentre as quais a UPF está inserida. Desde o ano de 2008 fez parceria, 

também, com a Apas, através das oficinas de aprendizagem matemática. No ano de 2013 

foram ampliadas as ações junto a Apas, com a inclusão das oficinas de língua portuguesa e 

Libras. 

          As oficinas de Matemática realizam, através de atividades lúdicas, e com o auxílio 

de uma intérprete de libras, o desenvolvimento da autonomia, integração e participação 

efetiva dos surdos na sociedade, de modo que possam interagir tanto com outras pessoas 

surdas como com ouvintes. Nas atividades socioeducativas, em oficinas de aprendizagem, 

fez-se uso de metodologias que exploravamm mais os aspectos visuais, diversos materiais 

de contagem, estruturados ou não, jogos, bem como visitas guiadas na universidade.  

Portanto, o presente artigo busca apresentar um relato de experiências das 

atividades realizadas nas Oficinas de Matemática e, também, algumas percepções colhidas 

ao longo da sequência de atividades sobre números e o sistema de numeração decimal com 

um grupo de 06 alunos surdos participantes da Apas e estudantes da classe especial da 

Escola Estadual Joaquim Fagundes dos Reis de Passo Fundo. 

 

2. Relato de experiência 

 No início das atividades do projeto no ano de 2013, muitos dos jovens surdos já tinham 

participado em outros momentos das oficinas de matemática em anos anteriores. Assim no 



 

 

primeiro encontro do ano, iniciamos os trabalhos fazendo uma sondagem, através de uma 

conversa informal, auxiliada pela interprete de libras, sobre as férias e festas de final de 

ano. Durante a nossa sondagem inicial observamos que para muitos deles, as datas não 

tinham nenhum significado, como por exemplo: Quando que é o Natal? Resposta imediata. 

” Não sei “. “Não lembro”. Perguntamos de outra forma, Lembram é uma festa em que 

famílias enfeitam a casa, decoram, armam pinheirinho, todos se juntam para comemorar, 

trocam-se presentes,..., então começaram a surgir algumas respostas: “ah o velho de 

vermelho”, identificaram a  figura do Papai Noel e de que ganhavam presentes. 

Comentaram que nós, no final do ano anterior, havíamos ido ao shopping e eles tinham 

visto o Papai Noel lá. Perguntamos sobre o que representa esta festa? Não sabiam. 

Percebemos que, o que para nós ouvintes são consideradas uma informação banal, para 

estes alunos, não eram.  Então, lançamos a questão: Para que servem os números? Onde 

utilizamos? São importantes? E a resposta obtida foi que não sabiam. Achavam que não 

era importante. Essa resposta nos surpreendeu de tal forma que lançamos uma série de 

questões: E se uma mensagem trocando os números do celular. O que aconteceria? Se eu 

dissesse o endereço da minha casa somente com o nome da rua, seria suficiente vocês 

chegarem na minha casa? E apenas o número dela? Assim, muitas outras perguntas foram 

sendo feitas, procurando contextualizar situações de vivência dos alunos surdos. 

   Percebemos, então, que teríamos que reforçar alguns conceitos iniciais sobre 

quantidades, representações de números e o sistema decimal buscando contextualizá-los e 

atribuir algum significado. 

Após esta coleta de dados informal, organizamos uma sequência de atividades com 

a finalidade de minimizar as dificuldades conceituais sobre números e sistemas de 

numeração decimal, bem como atribuir significados e a partir de leituras, construir 

embasamentos teóricos para fundamentar o nosso trabalho.  

Estudos mostram que as práticas de contagens, desde a antiguidade até os dias de 

hoje, caracterizam-se como necessidades não apenas individuais, mas também coletivas, 

pois o homem para viver em sociedade necessita trocar quantidades e também comunicar 

quantidades. Em razão disso, 



 

 

 

Nos primeiros anos do ensino fundamental, as crianças iniciam o 

desenvolvimento do sentido numérico e ainda estão atribuindo significado para 

as relações da natureza numérica. A contagem é um processo natural e refere-se 

principalmente ao ensino da contagem, das medidas e da visualização dos 

números. Ainda enfatiza que contar implica perceber que cada objeto 

corresponde somente a um termo da contagem e que não se deve pular e nem 

repetir um objeto. Quando a criança apresenta dificuldades de contagem, como 

por exemplo, confundir o número cardinal e ordinal, o primeiro expressa 

quantidade e o segundo a ordem, certamente esta criança terá dificuldades com 

as operações de adição e subtração. (BIGODE &FRANT,, 2011,p. 9). 

 

Nesse sentido, Piaget assegura que a criança constrói a noção de número a partir do 

desenvolvimento das noções de seriação e de inclusão de classe, sendo que uma criança 

não possui noção de número apenas por aprender a contar. “(...)a avaliação numérica 

permanece, na verdade, durante muito tempo, ligada à disposição espacial dos elementos” 

PIAGET( 1998 p.90). 

No encontro seguinte, trabalhamos a partir do calendário de 2014. Levamos um 

calendário grande e colocamos sobre a mesa. Perguntamos para eles o que era; para que 

servia; eles disseram que era para ver que dia era hoje. Que dia é  hoje ? È importante saber 

escrever o dia de hoje?  Por quê? De que modo podemos escrevemos o dia de hoje? “Passo 

Fundo, 05 de março de 2013”, entendemos que este é o formato que a professora titular 

escreve no quadro cada início de aula, E será que tem outra? Não sabiam responder. 

Explicamos que muitas vezes escrevemos abreviadamente “05/03/2013”. Explicamos o 

que indicava cada número na escrita da data. Neste momento, utilizamos o calendário para 

mostrar os meses do ano e também observar os números indicados em cada mês na escrita 

abreviada da data. Pedimos que eles circulassem no calendário aquele dia. Alguns alunos 

não sabiam como procurar e foram ajudados pelos demais. Perguntamos para que mais o 

calendário serve? “para marcar as datas de aniversário”. Perguntamos: Em que dia você 

nasceu? “Não sei“. Mas em que dia você faz aniversário? Para nossa surpresa não sabiam 

que era esta a data de nascimento.  

Como tarefa cada um circulou sua data de aniversário e contou o número do mês 

correspondente ao mês de aniversário, escrevendo assim a forma abreviada. Na sequencia, 

foi feito um cartaz colaborativo onde cada um escreveu seu nome e a data de seu 



 

 

aniversário. Quando questionamos “ Quantos dias faltam para seu aniversário?” ,  “ Se 

Maria tem 17 anos e Denise tem 39 anos, qual é a mais velha? Qual a diferença de idade 

entre elas? Silêncio. 

Percebemos que havia necessidade de intensificar atividades que envolvessem 

outros conceitos que possibilitem a construção do número na criança, visto que estes não 

estão totalmente interiorizados por este grupo.  

Sabemos que a construção de número vai além do conceito de classificação, ele 

abrange conceitos importantes tais como: comparação, seriação, ordenação, sequência, 

correspondência biunívoca, conservação e inclusão de classes.  

Segundo Garcia..[et.al.] (2014) a classificação é a primeira e a mais simples 

operação lógica da mente, na qual os objetos e seres são agrupados e organizados por 

critérios de semelhança. Classificar é estabelecer relações, comparar, separar em 

categorias. A classificação é uma operação lógica que consiste em separar objetos, pessoas, 

fatos, idéias, em classes ou grupos, tendo por critério uma ou mais características comuns. 

Ela tem uma estreita relação com a conservação numérica que favorece a formação do 

conceito de número. 

Propomos a atividade de contagem a partir de uma porção de tampinhas onde eles 

teriam que fazer a contagem e escrever o resultado. Durante esta atividade, além de contar 

um a um cada tampinha, eles contavam também nos dedos, fazendo uma relação de 

correspondência, conforme mostra a figura abaixo. 



 

 

 

 Figura 1  Alunos surdos fazendo contagens e o registro. 

 

Por sua vez, a inclusão de classes consiste em perceber que um conjunto de objetos 

pode fazer parte de um conjunto maior. Isto é, perceber que dentro de um grupo é possível 

formar vários outros grupos. Para construir o conceito de número a criança necessita 

compreender o conceito de inclusão. Nesse sentido a escala Cuisenaire consiste em um 

material apropriado uma vez que auxilia a perceber as inclusões do número com 

construção livre, sobrepor peças, identificar a quantidade pela cor, comparar as barrinhas, 

ordená-las, explorando a composição e decomposição das quantidades e possibilitando que 

o aluno possa perceber que dentro da classe dos números, há a classe do dois, a classe do 

três, etc., compreendendo que a classe do três inclui a do dois e a do um e assim por diante. 

(Garcia ..[et.al.] , 2014, p.7) . Acreditamos que, 

  

A verdadeira aprendizagem ocorre quando se apresentam competências 

suficientes para, com as novas habilidades, resolver novos desafios em outras 

circunstâncias. A sociedade atual exige pessoas com capacidades cada vez 

maiores de aprendizagem e estratégia: aprender e transferir a aprendizagem para 

outras situações diferentes. Resolver o problema. Estar sempre aprendendo, ter a 

humildade de saber que se é um ser em constante formação, sempre um ser 

incompleto. FABRÍCIO (2014). 

 



 

 

Assim, acreditamos que as ações envolvidas na construção do sentido numérico – 

como significações para os números, os diferentes modos de representá-los e estabelecer 

relações entre eles- fazem parte do cotidiano matemático do aluno e se desenvolvem 

durante todo o período do ensino fundamental.  

Nessa linha de pensamento, educadores Matemáticos orientam que ...(  ) a escola 

procure desenvolver atividades promovam a distinção do sentido de quantidade e de ordem 

por meio de regularidades e padrões numéricos.(BIGODE &FRANT,, 2011,p.10)  Mas 

nem sempre isso ocorre com materiais apropriados ou em tempo adequado para a 

aprendizagem dos alunos surdos. 

Desta forma, no encontro seguinte, propomos atividades com o Material de 

Cuisenaire, onde primeiramente permitimos que eles pudessem conhecer o material, 

manuseá-lo, fazer algumas construções e brincadeiras e até medi-lo. Sem que 

explicássemos começaram a estabelecer comparações, ora com barras iguais ora com 

diferentes, sem perceber o que isso significava. A figura 2, mostra os alunos manuseando o 

material livremente. 

 

 
Figura 2 Alunos manuseando o material livremente 



 

 

 

A manipulação de materiais auxilia na formação de conceitos numéricos e 

propomos que eles estabelecessem algumas comparações em relação às barras a partir das 

barras menores e registrassem no seu caderno as possibilidades que eles haviam 

encontrado. Também foram trabalhados as  ordem crescente e decrescente das  quantidades 

representadas pelas barras. Qual a diferença de unidades da barra marrom e da verde 

escura? Quantos cubinhos cabem na barra amarela? E assim por diante. 

Ao nosso ver, 

 

Quando a criança se depara com uma sequencia mais longa de números, ela tem 

a oportunidade de perceber as regularidades presentes na numeração e faz 

descobertas interessantes. Ao mesmo tempo em que a criança constrói a noção 

de quantidade, e nesse caso se apropria mais cedo de quantidades menores, ela 

pode fazer descobertas acerca da numeração escrita se tiver oportunidade de 

trabalhar com números de magnitude elevada. ( STAREPRAVO, 2009, p.17). 

 

  Com o intuito de trabalharmos com números de magnitude mais elevadas 

contemplando unidades de milhar, centenas, dezenas e unidades recorremos ao material 

dourado como auxílio na reconstrução do sistema de numeração decimal, uma vez que 

eles, “amplificam nossa capacidade de raciocinar sobre quantidades”. (NUNES [et. al,], 

2009, p.33). 

  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para 

Educação Fundamental, a Matemática comporta um amplo campo de relações, 

regularidades e coerências que despertam a curiosidade e instigam a capacidade de 

generalizar, projetar, prever e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Faz parte da vida de todas as pessoas nas 

experiências mais simples como contar, comparar e operar sobre quantidades. Nos cálculos 

relativos a salários, pagamentos e consumo, na organização de atividades como agricultura 

e pesca, a Matemática se apresenta como um conhecimento de muita aplicabilidade. 

Também é um instrumental importante para diferentes áreas do conhecimento, por ser 

utilizada em estudos tanto ligados às ciências da natureza como às ciências sociais e por 

estar presente na composição musical, na coreografia, na arte e nos esportes. (BRASIL, 

1997, p.24) 



 

 

Ainda, destacamos, que a aprendizagem do sistema de numeração decimal atende 

dois objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais que são: utilizar a linguagem 

matemática como meio para produzir, expressar e comunicar idéias e utilizar diferentes 

recursos para adquirir e construir conhecimentos. ( BRASIL,p.8).  

Desta forma, as regras do sistema de numeração decimal, como os agrupamentos, 

foram sendo trabalhados a partir da contagem de quantidades de cubinhos, onde a cada 

dez, teriam que trocar por uma barra, representando em uma tabela a quantidade por 

escrito.  As dificuldades do valor posicional logo apareceram como, por exemplo, quando 

registravam 18, escreviam 108, pois era 10 + 8. Então intensificamos atividades tais como 

“jogo da memória” envolvendo quantidades e suas representações, no material dourado. 

Estas atividades buscaram minimizar as lacunas de aprendizagem sobre a numeração 

decimal pois elas desencadeiam obstáculos no aprendizado das operações, pois, ”As 

dificuldades com o valor posicional têm grandes implicações na hora dos alunos fazerem 

contas”. (BIGODE &FRANT,, 2011,p.17). 

Chamou a nossa atenção que embora já soubessem e entendessem a equivalência 

entre 1 barra e 10 cubinhos, muitos alunos surdos, ainda contavam quantidades maiores de 

um a um, não partindo do que já era conhecido. Foi necessário retornar e propor variadas 

atividades com uso da escala para que eles pudessem fazer a contagem de dez em dez para 

as barrinhas. 

Por acreditarmos que a formação de um conceito não acontece através de uma 

única atividade, propomos simultaneamente, a comparação com o sistema monetário, 

fazendo as associações de R$1,00; R$10,00 e R$100,00 com as situações encontradas no 

material dourado. Nestas atividades propúnhamos que os alunos surdos contassem e 

registrassem alguns punhados de moedas e trocassem por cédulas, depois que fizessem a 

contagem de um punhado de cédulas de brinquedo e registrassem os valores, conforme 

mostra a Figura 3, a seguir. 

  



 

 

 

 

 

Figura 3 Alunos fazendo a contagem do dinheiro e comparando com o material dourado.  

 

Quando perguntávamos quem tem mais dinheiro? Respondiam olhando para aquele 

que tinha mais quantidade de notas e não, maior soma em dinheiro. Foram necessários 

vários encontros trabalhando com valores menores, com unidades e dezenas, até que se 

pudesse envolver a centena. 

Outra atividade que elaboramos para reforçar os conceitos foi a atividade do “varal 

dos números naturais”. Fixamos um fio de lado a lado na sala e colocamos sobre a mesma 

vários cartões desordenados com números de 1 a 20. Cada aluno deveria pegar um cartão e 

ir ao fio pendurar o número na ordem estipulada. O próximo colega faria o mesmo, 

observando a vizinhança do número, depois ampliamos até o 50. Outras propostas foram 

sendo agregadas, como dividir o varal em outro fio contemplando par e ímpar. 

Temos observado neste grupo de alunos surdos a necessidade da experiência visual 

para compreender os conceitos, uma vez que a manipulação de materias tem auxiliados na 

habilidade de pensar, em termos de representação mental dos um objetos estudados. Na 

concepção de Passos (2012,p.82),  

   



 

 

 Entende-se que a representação pode ser gráfica, como um desenho em papel ou 

modelos manipuláveis, ou mesmo por meio da linguagem de gestos, 

considerando instrumentos importantes para expressar conhecimentos e ideias 

dos indivíduos.  

 

 Consideramos ainda que os materiais manipuláveis, quando bem utilizados pelo 

professor, contribuem no entendimento e formalização de conceitos matemáticos. Pois 

através deles podem ser observadas algumas  relações e características que serão 

importantes  para a formalização do conceito matemático pelo aluno, sendo este surdo ou 

ouvinte.. 

3. Considerações Finais 

Para que realmente a aprendizagem tenha sentido para os alunos surdos é necessário 

que nosso objeto de aprendizagem faça sentido para eles, por isso é preciso trabalhar com 

significados concretos e imagens que façam parte da vida desses alunos. 

Assim, se faz necessário que professores e acadêmicos do curso de Matemática da 

UPF, tenhamos um olhar atento à cultura dos surdos para contextualizar situações que 

sejam entendidas e que tenham um valor e um significado real. 

Para este grupo, em particular, temos notado que há necessidade de retomar os 

conceitos anteriormente trabalhados para poder avançar, modificar a proposta de cada 

atividade, seja através de jogos, seja através de brincadeiras. 

Ao final do ano de 2013 o grupo de alunos surdos já quantificava valores grandes e 

outras propostas de atividades foram sendo desenvolvidas a partir destes avanços, tais 

como a visita a uma loja de departamentos para pesquisa de campo. Entendemos que a 

partir do significado do número e as relações entre as quantidades , o sistema de 

numeração decimal e o sistema monetário foi possível promover uma aprendizagem mais 

significativa e contextualizada. 

Temos convicção que tanto para professores quanto para acadêmicos, das licenciaturas 

da UPF, este projeto, em especial, as oficinas de aprendizagens vinculadas a Apas, tem se 

constituído em um espaço de aprendizagem bastante rico uma vez que tem a possibilidade 



 

 

de conviver, interagir e aprender com os surdos, já que eles exigem uma adaptação e 

adequação constante de metodologias. 
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