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Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e 
acorrentar uma alma. 

 
Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos radiantes, com a graça de um 

adulto – e não com a tristeza de uma criança. 
 

E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, pois o terreno do amanhã é incerto 
demais para os planos, ao passo que o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. 

 
Descobre que se leva um certo tempo para construir confiança e apenas alguns segundos 

para destruí-la; e que você, em um instante, pode fazer coisas das quais se arrependerá para 
o resto da vida. 

 
Aprende que as circunstâncias e os ambientes possuem influência sobre nós, mas somente nós 

somos responsáveis por nós mesmos; começa a compreender que não se deve comparar-se 
com os outros, mas com o melhor que se pode ser. 

 
Aprende que não importa até o ponto onde já chegamos, mas para onde estamos, de fato, 

indo – mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar servirá. 
 

Aprende que heróis são pessoas que foram suficientemente corajosas para fazer o que era 
necessário fazer, enfrentando as conseqüências de seus atos. 

 
Aprende que paciência requer muita persistência e prática. 

 
Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante você mesmo seu 
jardim e decore sua alma – ao invés de esperar eternamente que alguém lhe traga flores. 

 
E você aprende que, realmente, tudo pode suportar; que realmente é forte e que pode ir muito 
mais longe – mesmo após ter pensado não ser capaz. E que realmente a vida tem seu valor, e, 

você, o seu próprio e inquestionável valor perante a vida. 
 
 

Willian Shakespeare  
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RESUMO 

 
 
A presente pesquisa foi uma jornada que se concretizou em aprendizagens e transformação. É 
o resultado de uma experiência no ensino de matemática em Libras como primeira língua, 
numa turma de 8º ano, com nove alunos surdos. Foi desenvolvida numa escola especializada, 
IPAESE, que só possui alunos surdos na capital, Aracaju. As motivações para iniciá-la 
passeiam pela seara dos questionamentos sobre o ensino e a aprendizagem de matemática dos 
alunos surdos: como deve ser e quais os meios necessários para que se produzam resultados 
significativos? No decorrer das investigações foram vivenciados momentos de angústias, 
devido ao fato do pesquisador se confrontar com as limitações inerentes à função de ser 
professor, e, também, das lacunas de formação, ou seja, o “não saber”. Acrescente-se que a 
descoberta do “não saber” não se constituiu num entrave, ao contrário, impulsionou o 
pesquisador para o crescimento pessoal e profissional. Na pesquisa, foi utilizada como 
metodologia a Investigação da Própria Prática, que já tem seu espaço consolidado no mundo 
científico para a busca de soluções e como meio para provocar transformações significativas, 
visando, também, uma melhoria da qualidade do ensino. Com relação aos dados da pesquisa, 
foram coletados vídeos de todas as aulas com o uso de câmeras de segurança instaladas dentro 
da sala. Foram analisados também, todos os documentos e materiais produzidos pelos alunos 
Surdos. O objetivo geral deste estudo constitui-se em analisar o desenvolvimento profissional 
do pesquisador no ensino de matemática em Libras como primeira língua para alunos surdos, 
e (re)construir suas práticas pedagógicas diante desse processo, à luz da aprendizagem dos 
alunos. Como instrumento de coleta de dados foram usadas duas câmeras de segurança, uma 
instalada na frente e outra no fundo da sala a fim de proporcionar uma visão geral das ações 
dos sujeitos envolvidos, no caso, o pesquisador e seus alunos surdos. O material produzido foi 
analisado através de reflexões decorrentes das ações pedagógicas, assim como todas as 
respostas das tarefas produzidas, para avaliar os alunos e, também, o professor pesquisador. 
Nelas continham Exercícios e Problemas que foram essenciais ao processo de avaliação, para 
validação ou refutação/reavaliação das tarefas produzidas. Os resultados revelaram muitas 
transformações nos personagens envolvidos devido a alguns conceitos e paradigmas que 
tiveram de ser revistos. O fato de que a Libras é uma língua em construção, em relação à 
terminologia matemática, teve um efeito profundo sobre as interações dentro da sala de aula; 
sua centralidade para a identidade dos alunos surdos foi tal que o envolvimento com o 
conteúdo matemático aumentou junto com a apropriação da Libras. Vale salientar que, 
mesmo com a falta de sinais de matemática em Libras e o uso excessivo da língua portuguesa 
na lousa, configuraram-se entraves para o ensino na construção do pensamento matemático, 
mas que, através de estratégias diferenciadas, verificou-se a possibilidade de que o ensino de 
matemática em Libras como primeira língua possa acontecer. Com relação às estratégias de 
ensino utilizadas, as iniciais foram perdendo forças dando lugar às estratégias mais interativas 
e diferenciadas do ensino tradicional, prevalecendo o visuoespacial. Essas mudanças foram 
extremamente necessárias para se atingir aprendizagens. Aos poucos, o professor de ouvintes, 
sempre presente nas ações, insistia em aparecer com um ouvintismo inocente; aos poucos, 
conseguiu-se expurgá-lo. Há que se declarar que houve uma transformação no que se refere 
ao pensar pedagógico sobre o ensino de matemática em Libras como primeira língua. As 
transformações ocorridas no processo de ensino, geraram um crescimento e um 
desenvolvimento profissional que servirá para aproximar, ainda mais, a prática desse 
contexto, revelando que a deficiência não está nos surdos, e sim na sociedade que os acolhe. 
Quanto aos deslizes pedagógicos, foram inevitáveis, mas as aprendizagens foram salutares. 
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ABSTRACT 

 
 
This research took the form of a journey of learning and transformation. It is the result of an 
experience in teaching mathematics in Brazilian Sign Language (Libras) as the first language 
of instruction, with an 8th grade class of nine deaf students. It took place in a specialized 
school, IPAESE, in which only deaf students study, in the city of Aracaju. The study was 
motivated by the multitude of issues related to the process of teaching mathematics to deaf 
students. How should this process unfold and what resources should be used in order to 
produce significant results? The course of the investigation was permeated by moments of 
anguish, as the researcher came face to face with limitations inherent in his role as teacher as 
well as with gaps in his preparation, that is, with “not knowing”. The discovery of “not 
knowing” did not act as a barrier, on the contrary, it drove processes the processes of personal 
and professional growth experienced by the researcher. The study was guided by 
considerations associated with investigating one’s own practice, a methodology that has 
consolidated its space in the scientific world as a form of seeking solutions and of provoking 
transformations that have the goal of improving the quality of teaching. The set of data 
collected for analysis including videos of the classes, using two security cameras installed in 
the front and the back of the classroom, along with all the documents and materials produced 
by the students. The aim of the research was to analyze the professional development of the 
researcher engaged in the challenge of teaching Mathematics, using Libras, to deaf students 
and to examine the reconstruction of the pedagogical practices that were used in light of the 
their learning. Data analysis involved reflecting upon the pedagogic actions employed as well 
as upon the students’ responses to the tasks proposed. These tasks included exercises and 
problems essential for the process of assessing and validating the success of the teaching 
interventions. The process of data analysis evidenced various transformations of the research 
participants, teacher (researcher) and students alike. The transformations experienced by the 
researcher were motivated by the need to revise ingrained concepts and paradigms. The fact 
that Libras is still a language in construction in relation to mathematical terminology had a 
profound effect on the interactions within the classroom. Its centrality to the identity of the 
deaf learners was such that their very involvement with the mathematical content increased 
along with the appropriation of the language in the teaching strategies that were presented. 
The lack of signs in Libras for mathematical terminology and the excessive use of written 
Portuguese on the whiteboard were factors that impeded the teaching and the construction of 
mathematical thinking by the students, but the use of differentiated strategies made it possible 
to teach mathematics using Libras as the first language of instruction. In relation to the 
teaching strategies used, the initial approaches gradually gave way to more interactive ones, 
that differed from traditional methods and privileged visuo-spatial resources, a change that 
appeared fundamental in order support the learning processes of the deaf students. At times, 
the “hearing teacher” insisted on appearing, bringing a form of naïve audism, although, as the 
study progressed, attempts were made to expunge this tendency. The process of participating 
in the research resulted in a transformation in the researcher’s thinking about pedagogy and 
about the teaching possibilities associated with the use of Libras. The transformations which 
characterised the teaching process contributed to professional growth and immersion in the 
classroom context evidenced how disability is not a characteristic of the deaf students but of 
the society in which they live. The teaching mishaps that also accompanied the research 
trajectory were inevitable, but the learning they engendered, also inevitable, a salutary 
experience. 
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RÉSUMÉ 

 
 
Cette recherche a été un voyage qui a eu lieu dans l'apprentissage et de la transformation. Il 
est le résultat d'une expérience dans l'enseignement des mathématiques, en «Libras» - Langue 
des signes brésilienne, comme première langue, dans une classe de 8e année, avec neuf élèves 
sourds. Elle a été développé dans une école spécialisée, IPAESE, qui a seulement les étudiants 
sourds, dans la capitale, à Aracaju. Les motivations pour y réaliser, il errait dans la récolte de 
questions sur l'enseignement et l'apprentissage de la mathématiques par des élèves sourds: 
comment et quelles devraient être les moyens pour que l'on produisent des résultats 
significatifs? Pendant les enquêtes, des moments d'angoisse ont été connus, dû au fait que le 
chercheur a dû affronter les limitations inhérentes au rôle d'être un enseignant, et aussi les 
lacunes de compétences, le «ne pas savoir». Il convient d'ajouter que la découverte du «ne pas 
savoir» ne constitue pas un obstacle, au contraire, elle a stimulé la croissance personnelle et 
professionnelle du chercheur. Dans l'enquête, il a été utilisé la méthodologie de la recherche 
de la Propre Pratique, qui a déjà consolidé sa place dans le monde scientifique, dans la 
recherche de solutions et comme un moyen d'apporter des changements significatifs afin 
d'améliorer aussi la qualité de l'éducation. En ce qui concerne les données de l'enquête, ils ont 
été recueillies des vidéos de toutes les classes avec l'utilisation de caméras de sécurité 
installées dans chaque salle de classe. Il a également examiné tous les documents et matériaux 
produits par les étudiants sourds. Le but de cette étude est analyser le développement 
professionnel des chercheurs en didactique de la mathématiques, en «Libras» comme 
première langue, pour les étudiants sourds, et (re) construire leur enseignement sur ce 
processus à la lumière de l'apprentissage des élèves. Comme instrument de collecte de 
données ont été utilisées deux caméras de sécurité, installés à la salle de classe, à l'avant et à 
l'arrière, afin de fournir un aperçu des actions de ceux qui sont impliqués dans l'affaire, le 
chercheur et ses étudiants sourds. Le matériel produit a été analysé à travers des réflexions 
découlant des activités éducatives, ainsi que toutes les réponses et Tâches produites pour 
évaluer les élèves et aussi le chercheur de l'enseignant. Des tâches comprennent des exercices 
et des problèmes qui étaient essentielles pour le processus d'évaluation pour la validation ou la 
réfutation / réévaluation des tâches produites. Les résultats ont révélé de nombreux 
changements dans les personnages impliqués en raison de certains concepts et paradigmes qui 
ont dû être révisée. Le fait que la «Libras» est une langue en cours de construction, par 
rapport à la terminologie mathématiques, a eu un effet profond sur les interactions au sein de 
la salle de classe; son rôle central dans l'identité des élèves sourds était telle que l'engagement 
avec le contenu mathématiques a augmenté avec l'appropriation de «Libras». Il est à noter que 
l'absence de signes mathématiques sur «Libras» et l'utilisation excessive de la langue 
portugaise sur le tableau, ils ont configuré en place des barrières à l'éducation dans la 
construction de la pensée mathématiques, mais à travers différentes stratégies, il y a la 
possibilité que l'enseignement mathématiques en «Libras» comme première langue puisse 
arriver. En ce qui concerne les stratégies d'enseignement utilisées, les stratégies initiales 
perdaient la force pour laisser place à des stratégies plus interactifs et différenciée de 
l'enseignement traditionnel, il est prévalu les stratégies visuospatials. Ces changements ont été 
cruellement nécessaires pour parvenir à l'apprentissage. Peu à peu, l'enseignant des  élèves qui 
ne sont pas sourds, qui enseignait toujours par des actions qui ne étaient pas destinés aux 
élèves sourds, a progressivement purger ces actions. Il faut dire qu'il y avait une 
transformation en ce qui concerne la réflexion pédagogique sur l'enseignement des 
mathématiques en «Libras » comme première langue. Les changements qui se sont produit 
dans le processus d'enseignement ont généré une croissance et un développement 
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professionnel qui servira à rendre la pratique meilleure, dans ce contexte, révélant que le 
handicap n'est pas le sourd, mais la société d'accueil. Quant aux problèmes pédagogiques, ils 
étaient inévitables, mais l'apprentissage a été salutaire. 
 
Mots-clés: Éducation Mathématiques; «Libras»; L'éducation inclusive; Surdité; Pratique de 
l'enseignement; Perfectionnement professionnel.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 

Para iniciar, uma pequena reflexão. 

Para aproximar-me do ato de não ver, basta vendar-me. Desta forma consigo 

“ausentar-me”, no mais sentido pleno da palavra, da visão. Assim, aguçar-me-á os ouvidos 

para ouvir melhor o outro, suas palavras. Aguçar-me-á o tato para tocar o outro, as coisas e 

sentir que estás ao meu lado, sua presença. Vendando-me, elevar-me-á ao mais alto grau do 

aguçar meus outros sentidos. Só assim, elevar-me-á a um grau muito alto de comparação com 

a cegueira. Posso sentir, evidenciar. Para aproximar-me do ato de não ouvir... Pois é! Por mais 

que tente ausentar-me dos sons, sentirei as vibrações. Mas, para não ouvir, é necessário 

“sentir”, usar um pouco da empatia e tentar compreender o que os olhos nos passam 

abstraídos dos sons. Explico: é como se tentássemos compreender o mundo sem sons. É entrar 

numa seara em que reflito como se pode ensinar sem sons, como se aprende sem sons. Isso é 

“sentir”. Para alguns parece ser impossível, pois é, precisei “ausentar-me” da audição para 

desenvolver esta pesquisa. 

Quero1 dizer primeiramente que precisei “ausentar-me” da audição. Isso mesmo, ou 

tentei vou dizer assim. Queria poder fazer isso com profundidade para imergir no campo da 

surdez e sentir a condição, imaginar como é, e tentar compreender como os Surdos2 se 

comunicam. E na Matemática, como deve ser? Como devem ser as linhas de raciocínio 

atreladas a signos visuais, à simbologia? Que movimentos elucidam, geram, trazem à tona as 

definições e conceitos matemáticos? 

Vê-se que eu estava realmente permeado de questionamentos para entender a surdez. 

Procurei compreender para que pudesse produzir conhecimentos e fazer novas descobertas. 

Às vezes não muito boas, já que foram permeadas também de alguns deslizes pedagógicos 

que para mim, transformaram-se em aprendizagens. 

Estava envolvido em uma investigação e “a investigação, a curiosidade, o pensamento 

organizado aliado à vontade em resolver os problemas são ingredientes essenciais para o 

progresso em qualquer domínio da actividade humana” (PONTE, 1998, p. 14). Precisava 

progredir em conhecimentos, pois a busca de organizar o meu pensamento fazia parte da 

essência dessa pesquisa. As experiências vividas proporcionaram o meu crescimento pessoal e 
                                                 
1Utilizarei a primeira pessoa do singular por achar mais confortável à escrita desta pesquisa. 
2 Utilizo a palavra “Surdo” quando ela se referir à comunidade, e “surdo” ao sujeito. 
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profissional que quero, neste momento, compartilhar com você. Espero que elas possam 

realmente dar uma contribuição ou motivá-lo(a) a adentrar nesta seara, movido(a), também, 

por desafios. O desafio de ensinar e o da aprendizagem do outro, ou seja, do sujeito surdo e da 

sua também, porque, na realidade, ensinando a gente também aprende! 

Diante da revisão de literatura sobre Educação Matemática e Surdez, que trago no 

Capítulo 2, item 2.3, em que foi feita uma busca em site de artigos científicos, biblioteca 

virtuais e livros, não foram evidenciadas pesquisas em que os autores fazem reflexões a 

respeitos de suas próprias práticas como professores de matemática de alunos surdos 

abraçando o desafio de ensinar a matemática escolar em Libras. Quanto às justificativas para 

tal, fui movido pelo instinto da pesquisa, por novas descobertas e por provocar transformações 

numa seara carente de novos saberes.  

Acredito, como Ponte (1998, p.1), que os professores precisam pesquisar as suas 

próprias práticas, e, assim, através de um ensino permeado de reflexão, promover novas 

descobertas e difundi-las no mundo acadêmico. “Na verdade, um significativo trabalho de 

reflexão e de investigação tem sido feito em torno da figura e do trabalho do professor, 

permitindo-nos ir além do senso comum” (PONTE, 1998, p. 1). O senso comum contribui 

para que permaneçamos sempre com as mesmas ações docentes, e isso não nos proporciona 

experiências outras que nos desestabilizem. A educação de crianças que estão fora dos 

padrões normais do senso comum é o que desestabiliza. E isso tem ocorrido de forma 

constante sem que tenhamos uma boa base teórica da Educação Inclusiva. É como se 

estivéssemos sempre aprendendo a fazer fazendo. 

Portanto, movido por questionamentos sobre o ensino e a aprendizagem de matemática 

para Surdos, trago as minhas reflexões a respeito da minha prática docente. Para Ponte (2002, 

p. 13), “formular boas questões é um requisito fundamental para se fazer investigação”. Desta 

forma, utilizei no desenrolar desta pesquisa uma metodologia em que eu pudesse observar as 

minhas próprias ações. E a Investigação da própria prática como metodologia deu-me suporte 

para olhar as minhas ações e as dos meus alunos, sem falar no meu desenvolvimento 

profissional que sofreu modificações durante toda a etapa. 

Assim, esta pesquisa foi desenvolvida utilizando como metodologia a Investigação da 

Própria Prática, numa sala de aula com nove alunos surdos em uma escola especializada3 

denominada Instituto Pedagógico de Apoio a Educação do Surdo de Sergipe – IPAESE. Os 

dados coletados para análise desta pesquisa remetem-se a vídeos de todas as aulas 

                                                 
3 Este termo é reprodução das informações contidas no site da instituição IPAESE no site http://ipaese.org.br/. 
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ministradas. Esses vídeos foram registrados por duas câmeras de segurança instaladas no 

fundo e na frente da sala de aula. Desta forma poderiam ser registradas as informações da 

minha ação de docente e também das interações dos alunos. 

Foram coletados também para análise todos os documentos produzidos pelos alunos a 

exemplo de avaliações, exercícios e problemas; além dos materiais produzidos decorrentes 

das estratégias feitas em sala de aula. Para que eu pudesse trazer respostas aos meus 

questionamentos, também fiz transcrições de falas em vários momentos das aulas que foram 

caracterizados como importantes para responder aos objetivos. 

Antes de delongar-me nos capítulos que se seguem, para que o leitor tenha noção do 

caminho que percorri até chegar nelas, faço um breve relato histórico da minha trajetória 

profissional. 

 

 

1.1 UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA 

 

 

Ser surdo, nascer surdo, coloca a pessoa numa situação extraordinária; expõe 
o indivíduo a uma série de possibilidades linguísticas e, portanto, a uma série 
de possibilidades intelectuais e culturais que nós, outros, como falantes, não 
podemos sequer começar a imaginar (SACKS, 2010, p. 101). 

 

O que relato agora, faz parte de um pouco da minha história de vida. Relato-o em 

primeira pessoa por sentir-me mais confortável e à vontade na escrita; e também porque o 

“eu” aproxima-me muito mais da realidade, imerge-me num cenário particular em que foram 

vivenciados momentos de angústia4 e também de alegrias por estar envolvido na docência. 

São experiências que só nós, professores, podemos vivenciar através da satisfação do dever 

cumprido, fomentando e constatando aprendizagens. 

Algo me motivava ao ver os Surdos conversando. Era como se eu estivesse em outro 

mundo dentro do meu próprio país. O que conversavam? O que representava cada movimento 

daquele com as mãos? Muito depois, como professor, perguntei-me: Como os surdos 

aprendem matemática? Acredito que todos estes questionamentos me levaram a imergir nesta 

pesquisa para desvendar e descobrir algo que era inerente àquela comunidade, a “comunidade 

surda”. 

                                                 
4 Quero deixar claro nesta pesquisa o entendimento de “Angústia” como uma “Grande preocupação” 
ou “Inquietação”. 
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Quando Oliver Sacks, quando fala da sua imersão na Comunidade Surda, assemelha-

se muito com a minha. Diz ele: 

Porém, quase de imediato, eu seria conscientizado de uma outra dimensão, 
um outro mundo de considerações, não biológicas, mas culturais. Muitas das 
pessoas surdas que conheci não haviam aprendido apenas uma língua 
adequada, e sim uma língua de um tipo inteiramente diferente, que servia 
não só às capacidades de pensamento (e, de fato, possibilitava o pensamento 
e a percepção de um tipo não totalmente imaginável pelos que ouvem), mas 
também como meio de comunicação de uma comunidade e uma cultura 
ricas. Ainda que jamais tenha esquecido a condição “médica” dos surdos, fui 
então levado a vê-los sob uma nova luz, “étnica”, como um povo, com uma 
língua distinta, com sensibilidade e cultura próprias (SACKS, 2010, p. 10, 
grifo do autor). 

 

Diante deste olhar despertado, foi como professor da disciplina de Desenho 

Geométrico que iniciei a minha trajetória nesse mundo de inclusão. Não sabia o que estava a 

me esperar. Fui incumbido de lecionar a disciplina no antigo Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Sergipe (CEFET – SE), que a partir de 29 de dezembro de 2009 recebeu a 

nomenclatura de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS). Seria 

a minha primeira experiência como professor no instituto, depois de ser redistribuído da 

Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira em Guanambi no estado da Bahia, hoje 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF BAIANO - Campus 

Guanambi. Enquanto estivera no IF BAIANO, em nenhum momento a minha formação, 

cursada na Universidade Tiradentes (UNIT) foi tão abalada com pujança o meu “não saber”. 

Explico: na realidade, não tinha me deparado com nenhuma pessoa com deficiência, para 

assim então ter que rever meus conceitos. 

As minhas limitações como professor, com relação ao meu saber pedagógico, 

aconteceram quando, na disciplina de Desenho Geométrico, tinha um aluno cego e um surdo, 

tudo isso de uma única vez no ano de 2007. Realmente, tal fato me desestabilizou. 

Inicialmente tinha me preparado para a disciplina; estudei, preparei todo o material, mas 

percebi que tudo tinha sido em vão. Tudo carecia de transformação, e eu literalmente fui 

convidado a rever os meus conceitos de “Educador Matemático” na construção de uma nova 

docência. Foi realmente uma quebra de paradigma com relação à minha construção como 

Educador Matemático. Meu destino forçou-me a ampliar meus olhares, uma vez que estavam 

presos em uma redoma acadêmica. O Educador Matemático tende a: 

 
[...] conceber a matemática como um meio ou instrumento importante à 
formação intelectual e social de crianças, jovens e adultos e também do 
professor de matemática do ensino fundamental e médio e, por isso, tenta 
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promover uma educação pela matemática (FIORENTINI; LORENZATO, 
2007, p. 3). 

Como docente no IFS foram duas “deficiências” numa única experiência. Foi uma 

realidade muito brusca e intensa para iniciar no campo de conhecimento da Educação 

Matemática Inclusiva. E o quem vem a ser esta Educação Matemática Inclusiva? “No meu 

mestrado caracterizei-a com um ramo da Educação Matemática que se apropria dos saberes 

desta, juntamente com os saberes da Tecnologia Assistiva” (ARAUJO, 2011, p. 21). 

Este novo ramo que se constrói tem como objetivo facilitar: 

 

[...] o acesso das pessoas com deficiência aos saberes matemáticos. Não 
estamos prontos, estamos sempre em fase de aprendizagem. Se nos 
depararmos com alunos com deficiência, somos pegos de surpresa com 
dúvidas sobre o que fazer. Qual o fazer docente nesta condição incomum? É 
neste momento que, movido pelas angústias, o professor deve e tem 
obrigação de fazer com que o outro aprenda. Aí surgem as ideias de como 
fazer, criar, montar e adaptar para que o aluno, na condição de deficiência, 
aprenda. Isto é que é estar imerso no campo da Educação Matemática 
Inclusiva. É envolver-se, é entender o outro como sujeito humano 
interessado pelo saber, é entender as suas limitações e propiciar adaptações 
para o acesso (ARAUJO, 2011, p.21). 

 

Logo, diante das minhas limitações, tive que fazer diferente. Tive que correr atrás de 

informação que não tivera na minha formação inicial. Mas, o mais gritante é que não tivera 

nenhuma experiência com inclusão, mesmo antes de minha formação, que pudesse me 

aproximar do fato. Tardif (2010) reforças esta informação, dizendo que: 

 
[...] os inúmeros trabalhos dedicados à aprendizagem do ofício de professor 
colocam em evidência a importância das experiências anteriores à formação 
inicial na aquisição do saber ensinar. Antes mesmo de ensinarem, os futuros 
professores vivem nas salas de aula e nas escolas – e, portanto, em seu futuro 
local de trabalho – durante aproximadamente 16 anos (ou seja, em torno de 
15.000 horas). Ora, tal imersão é necessariamente formadora, pois leva os 
futuros professores a adquirirem crenças, representações e certezas sobre a 
prática do ofício de professor, bem como sobre o que é ser aluno. Em suma, 
antes mesmo de começar a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de 
muitas maneiras, o que é o ensino por causa de toda a sua trajetória escolar 
anterior (TARDIF, 2010, p. 20). 

 

 Como Tardif (2010) expressa, eu, na condição de docente, já sabia alguma coisa, mas 

sobre Educação Inclusiva, senti falta de conhecimentos e fui movido pelo desejo de 

transformação impulsionado pelo “não saber”. Assim, mergulhei no seguinte questionamento: 

como ensinar para alunos cegos e alunos surdos Desenho Geométrico? Tudo era incomum 

para mim. Pessoas com deficiência no ensino regular!?! 
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Os desafios que me foram impostos pelo destino não se caracterizaram como 

desanimadores. Não poderia ceifar a oportunidade de aprendizagem daquelas pessoas. Meu 

dever como professor era fazer com que elas aprendessem. Este era meu papel! 

Esta vivência me fez imergir na busca de mais conhecimento e procurei saber como 

ensinar às pessoas com deficiência. Diante disto, quis quais são os recursos disponíveis para 

que eu possa proporcionar aprendizagem? Como interagir com estas pessoas já que isso exige 

um trabalho diferenciado para proporcionar equidade? 

Percebi que teria que rever as minhas estratégias. Oliveira (2005, p. 25) diz que “para 

que o aprendizado se realize em uma classe de surdos o educador deve estar apoiado em um 

tripé educacional. Devem estar presentes: a Língua de Sinais, o Conhecimento Matemático e 

uma Metodologia apropriada”. 

Umas das minhas maiores curiosidades estavam na Língua Brasileira de Sinais - 

Libras. A Libras é uma língua de sinais nacional, pois conta com o reconhecimento social, 

cultural e legal conforme o decreto 5626/2005 que regulamentou a lei 10.436/2002. Ademais, 

utilizo ortograficamente o termo “Libras” e não “LIBRAS” por concordar com Profa. Maria 

Piacentini em obedecer a normas: 

 
[...] nacionais no tocante à ortografia do léxico português. Diante disto existe 
uma discussão que se começou a falar nos siglemas, ou seja, nomes 
abreviativos formados não apenas das letras iniciais das palavras que os 
compõem, mas também de sílabas, adquirindo assim um caráter de palavra 
(ex. Celesc, Eletronorte, Sudene). No caso da Libras segue a regra: “Só A 1ª 
letra maiúscula se cada letra não corresponder necessariamente a uma 
palavra” (LIBRAS, 2014). 

 

Foram muitas as interrogações que passavam sobre meus pensamentos àqueles 

momentos de angústia. Devo admitir que foram indispensáveis para esta produção, e para o 

crescimento desta temática neste mundo acadêmico tão mutante e crescente. À época, as 

dificuldades foram sendo afastadas com a ajuda do Núcleo de Apoio à Pessoa com 

Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE) no IFS. Para o aluno cego, o ensino da 

disciplina para mim era mais difícil, pois teria que produzir materiais didáticos para ensinar os 

diversos conteúdos de Desenho Geométrico e contava, também, com os poucos materiais do 

próprio núcleo.  Tive que produzir um material didático para ensinar polígonos utilizando um 

bambolê. As pessoas riam quando eu passava pelos corredores do IFS com um bambolê para 

a sala de aula. O bambolê passou a ser para mim um riquíssimo material didático para ensinar 

a disciplina de Desenho Geométrico (Figura 1). As risadas e os deboches não me frustravam e 
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nem me impediam de continuar. A ideia de utilizá-lo surgiu para facilitar a construção de 

polígonos passando por dentro dele um barbante que era preso a parafusos internos. 

 

 

Figura 1: Bambolê para o ensino de Polígonos em Desenho Geométrico 
Fonte: Arquivo do autor 

 

O ensino de Desenho Geométrico para o aluno surdo, à época, não requeria adaptações 

para o ensino. Ele, ao meu olhar e aos resultados das avaliações, era o melhor aluno na 

disciplina. Suas notas eram excelentes, mas as dificuldades concentravam-se na comunicação. 

Os surdos são extremamente visuais, e essa habilidade de usar a visão é aguçada como 

compensação da falta de audição. 

 
A existência de uma língua visual, a língua de sinais, e das espantosas 
identificações da percepção e inteligência visual que acompanham sua 
aquisição demonstra que o cérebro é rico em potenciais que nunca teríamos 
imaginado e também revela a quase ilimitada flexibilidade e capacidade do 
sistema nervoso, do organismo humano, quando depara com o novo e 
precisa adaptar-se. Se este tema nos mostra a vulnerabilidade, os modos 
(muitas vezes inadvertidamente) podemos prejudicar a nós mesmos, ele nos 
mostra, da mesma forma, nossas forças desconhecidas e inesperadas, os 
infinitos recursos de sobrevivência e transcendência com que nos dotaram, 
juntas, a natureza e a cultura. Assim, seja meu desejo que as pessoas surdas, 
seus familiares, professores e amigos venham a interessar-se especialmente... 
e espero que o público leitor em geral também possa encontrar nele uma 
perspectiva inesperada da condição humana (SACKS, 2010, p. 2010). 

 

Vale salientar que a facilidade de resolver os problemas da disciplina, não 

necessariamente quer dizer que ele aprendeu. Como são extremamente visuais, o aluno pode 

fazer apenas a reprodução dos movimentos requeridos para o desenho na construção das 

figuras geométricas. 
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A comunicação com o surdo era facilitada por um Intérprete de Língua de Sinais5 - 

(ILS) em sala de aula que, por sorte, estava cursando Licenciatura em Matemática. Ou seja, as 

informações passadas por ele na interpretação teriam grandes chances de se aproximar das 

minhas intenções no ensino.   

Na minha vivência com a comunidade Surda, percebi que muito ainda precisaria se 

produzir para melhorar a comunicação com relação ao ensino e aprendizagem de matemática. 

Muitos sinais não existem, então, como ensinar se ainda é um campo em construção? 

Minhas inquietações emergiram na necessidade de conhecer os sinais matemáticos em 

Libras e fazer com que os alunos surdos aprendessem a matemática. Todas estas inquietações 

fizeram-me imergir ainda mais na Educação Matemática Inclusiva, como também produzir 

novos artigos e participar de congressos correlacionados à temática. Muito aprendi, e é 

necessário que produzamos mais e questionemos sobre o ensino de matemática para surdos. 

Diante disto, a minha pesquisa tem como objetivo geral, analisar o meu 

desenvolvimento profissional no ensino de matemática em Libras como primeira língua para 

alunos surdos e (re)construir as minhas práticas pedagógicas diante deste processo à luz da 

aprendizagem dos alunos. 

 

Tenho como objetivos específicos: 

 

 Analisar as formas de interação em sala de aula e minhas intervenções 

pedagógicas que podem (ou não) fomentar a construção do pensamento matemático; 

 Averiguar o processo de construção do pensamento matemático em geometria 

utilizando a Libras como primeira língua; 

 Verificar as possibilidades no ensino de matemática levando em consideração a 

falta ou os poucos sinais representativos dos conceitos e notações matemáticas. 

 

Como iniciei na Educação Matemática Inclusiva com uma experiência para ensinar 

matemática a duas pessoas com deficiências diferentes, isso aumenta o meu leque de 

conhecimento diante das possibilidades de ensino nestas duas áreas. Vale salientar minha 

dissertação de mestrado, analisa as intervenções de um professor de matemática cego6. Nela 

                                                 
5 Intérprete de Língua de Sinais - Pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais para outra língua, 
ou desta outra língua para uma determinada língua de sinais. 
6Dissertação disponível em: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb2xpbWFpZnN8
Z3g6YjhhNGJhZTcyMDNlYWZi 
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são demonstradas as nuances de como se processa o ensino de matemática por um professor 

de matemática cego, numa turma de 4º ano do ensino fundamental da rede pública, com 

alunos cegos e videntes. Foi uma experiência ímpar e muito produtiva. 

Agora, diante desta mais nova experiência de aprendizagens, convido você a se 

deleitar, junto comigo, para imergirmos nesse mundo da surdez e procurarmos entender as 

possibilidades de ensino; entender, sobre um novo olhar o que é deficiência, o “não saber” dos 

professores, os sinais que ainda emergem na docência e as estratégias que, podem ou não 

contribuir para a aprendizagem do aluno surdo. 

Entro num mundo de reflexões sobre as minhas práticas e também sobre esse 

Professor Reflexivo tão necessário à educação, para a busca de novos meios a fim de provocar 

transformações. 

 

A investigação sobre a prática pode ter dois tipos principais de objectivos. 
Por um lado pode visar principalmente alterar algum aspecto da prática, uma 
vez estabelecida a necessidade de mudanças e, por outro lado, pode procurar 
compreender a natureza dos problemas que afectam essas mesmas práticas 
com vista à definição, num momento posteriore, de uma estratégia de acção 
(PONTE, 2002, p. 7). 

 

Os conteúdos a serem ensinados são sabidos, as estratégias também, por sinal, essas 

foram essenciais para a compreensão deste novo campo de conhecimento que se constrói, o 

ensino de matemática em Libras como primeira língua. Este, ainda carente de novos saberes, 

precisa que nos aprofundemos em adendos para que não tenhamos surpresas desagradáveis no 

ensino. Diante disto, a seguir, trago algumas informações que considero importantes para 

melhor conhecermos a temática. 
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2. APRENDIZES SURDOS E AS PRÁTICAS MATEMÁTICAS ESCOLARES 

 
 

 

Nesta parte da pesquisa começo trazendo algumas considerações sobre o conceito de 

“deficiência”, e teço alguns comentários a respeito da educação de Surdos e os sinais de 

matemática em Libras. Na sequência, falo sobre o papel do ILS, sua importância e 

responsabilidades na questão do ensino com as adversidades dos contextos em relação aos 

conteúdos matemáticos por causa da pouca ou a falta de sinais em Libras relacionados à 

matemática. 

 

 

2.1 A DEFICIÊNCIA 

 

 

Nesta parte relato como entendo a deficiência, já que ela não se encontra somente no 

campo da medicina, relacionando-a às limitações físicas ou mentais em que se utilizam deste 

conceito para justificar impedimentos para a busca do conhecimento. 

 

Jorge Luis Borges, um dos mais conhecidos escritores argentinos, como não 
enxergava, sua inspiração viria de sentidos pouco explorados pelas pessoas 
com visão. Essa possível explicação para a genialidade literária de Borges é 
a que mais agrada às pessoas não deficientes (DINIZ, 2007, p.7). 

 

Diniz (2007), em seu livro “O que é deficiência”, explica que por volta da década de 

1960, Paul Hunt, um sociólogo deficiente físico, foi um dos precursores do modelo social de 

deficiência. Tudo começou com uma carta em que Hunt remeteu ao jornal inglês The 

Guardian, em 20 de setembro de 1972, através da qual ele propunha a formação de um grupo 

de pessoas que levasse ao parlamento ideias das pessoas ignoradas. Diante desta iniciativa, 

mais tarde surgiria a Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) ou, em 

português a Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação. Esta organização viria com o 

objetivo de fazer articulações para oferecer resistências política e intelectual ao modelo 

médico de compreensão de deficiência. Para o modelo médico, “deficiência é consequência 

natural da lesão em um corpo, e a pessoa deficiente deve ser objeto de cuidados médicos” 

(DINIZ, 2007, p. 15). Já o modelo da UPIAS propõe a redefinição da deficiência em termos 
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de exclusão social. “A deficiência passou a ser entendida como uma forma particular de 

opressão social, como a sofrida por outros grupos minoritários, como as mulheres ou os 

negros” (DINIZ, 2007, p.16). Logo, tendo como plano de fundo a política e a opressão social 

sofridas pelas pessoas denominadas deficientes, a UPIAS a definiria como “desvantagem ou 

restrição de atividade provocada pela organização social contemporânea, que pouco ou nada 

considera aqueles que possuem lesões físicas e os exclui das principais atividades da vida 

social” (DINIZ, 2007, p. 18). 

A UPIAS, que tinha como objetivo levantar a bandeira de que a sociedade possuía 

fatores determinantes de ordenamentos sociais excludentes, assumiu a deficiência como uma 

questão sociológica, retirando-a do controle discursivo dos saberes biomédicos. Desta forma, 

pretendia formalizar a temática da deficiência “não como matéria exclusiva dos saberes 

biomédicos, mas principalmente de ações políticas e de intervenção do Estado” (DINIZ, 2007, 

p. 18). Mais tarde, em 1975, com a criação dos cursos de graduação da Open University e pós-

graduação na University of Kent, ambas do Reino Unido, que tratavam o tema “A Pessoa 

Deficiente na Comunidade”, iniciaram debates e publicações acadêmicas alavancando 

discussões a respeito de pesquisas sociológicas e políticas na área de deficiência.  

Vemos que a Diniz (2007) trata a deficiência como um resultado da opressão que a 

sociedade atribui às pessoas com deficiência. Similarmente, faz menção à opressão que a 

sociedade, em tempos mais antigos, fazia e ainda faz sobre os negros, as mulheres e, agora, de 

forma mais triste, sobre os idosos. 

Assim, deixamos claro que nesta pesquisa entendemos a deficiência, não como a 

classe médica enxerga, pois conforme a Classificação Internacional de Lesão, Deficiência e 

Handicap publicado num catálogo da Organização Mundial da Saúde semelhante à 

Classificação Internacional de Doenças (CID), informa que é a restrição ou falta resultante de 

uma lesão na habilidade de executar uma atividade da maneira ou forma considerada normal 

para os seres humanos. Defino-a como algo que emerge da sociedade, oprimindo o diferente, 

com olhar diferenciado, excludente e discriminatório às pessoas com deficiência que possuem 

potencial, habilidade e podem contribuir no setor produtivo, econômico e capitalista. 

 

Todavia, fica subtendido que a senha para o acesso social é o conhecimento, 
pois de ora em diante ninguém mais será discriminado, por ter esta ou aquela 
forma física, mas sim por não dispor de uma bagagem que o torne 
intelectualizado. Com isso, o projeto da inclusão não surgiu por acidente, 
não é obra do acaso, muito menos modismo; constitui um processo que é 
consequente dos avanços tecnológicos e científicos, dos tropeços dos 
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homens em diversos períodos da história e das lições que tais obstáculos 
deixaram (SILVA F., 2014, p. 19). 

 

Assim, quando Diniz (2007) verbalizava sobre o sentido de ver a deficiência como 

algo emergente da sociedade, Charlot (2000) já manifestava esse olhar, fazendo análises sobre 

o acontecimento do fracasso escolar. 

  
A deficiência é uma falta, pois, dada como constitutiva do indivíduo. Mas, 
falta de que? Mais uma vez, é interessante identificar o modo de pensar aí 
implícito. Quando um aluno está em situação de fracasso, constatam-se 
efetivamente faltas, isto é, diferenças entre esse aluno e outros, ou também 
entre o que se esperava e o resultado efetivo. O aluno não sabe, não sabe 
fazer, não é isso ou aquilo. Poder-se-ia então interessar-se pela atividade do 
aluno e do professor e perguntar-se o que foi que aconteceu, no que, onde a 
atividade não funcionou. Mas, não é assim que se faz, em termos de 
deficiências. Ao constatar-se a “falta”, no fim da atividade: faltam ao aluno 
em situação de fracasso recursos iniciais intelectuais e culturais, que teriam 
permitido que o aprendizado (e o professor) fosse eficaz. Ele é deficiente 
(CHARLOT, 2000, p. 26). 

 

Diante das considerações de Charlot, verifico que ele se refere ao aluno em situação de 

fracasso escolar como aquele aluno que apresenta alguma deficiência, alguma falta. Não que 

na sua fala ele não tenha feito referência aos alunos com a deficiência médica, já que na 

afirmação há a possibilidade de generalizar. Como ele não fala, única e exclusivamente sobre 

os alunos que apresentam a deficiência médica, vejo que podemos fazer esse adendo. 

Agora imaginemos um aluno surdo em uma sala de aula de ensino regular que passa 

por privações com relação a preconceito e exclusão. Esse aluno apresenta uma falta, de fato 

uma falta sensorial. Mas essa falta, necessariamente, impede, ceifa, interrompe ou inibe 

aprendizagens? Não. Logo, o aluno, pelo fato de estar imerso em uma maioria ouvinte, que se 

comunica em outra língua, tem possibilidades de progredir no ensino. Essa progressão não 

depende somente do aluno, depende também da sociedade que o acolhe. Ele pode possuir suas 

limitações, mas isso não o impede de progredir. Vigotski, afirma que: 

 

Las condiciones biológicas son, por ejemplo, la causa de las limitaciones 
funcionales de los individuos ciego-sordomudos; pero las condiciones 
sociales en las que se educan y se desenvuelven, son las que garantizan y 
permiten, incluso, eliminar los efectos negativos de sus graves alteraciones 
de origen orgánico y funcional. Es conocido que este tipo de deficiente 
puede alcanzar niveles semejantes a los del individuo normal (VIGOTSKI, 
1980, p. 22). 
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É observado que a sociedade e as instituições escolares oprimem e não dão o devido 

valor à causa da educação dos Surdos, podendo provocar atrasos de aprendizagens por falta de 

apoio. E isso se deve mais especificamente ao: 

 

[...] ouvintismo – as representações dos ouvintes sobre a surdez e sobre os 
surdos – e o oralismo – a forma institucionalizada do ouvintismo – 
continuam sendo, ainda hoje, discursos hegemônicos em diferentes partes do 
mundo. [...] O que é, mais especificamente, o ouvintismo? Trata-se de um 
conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está 
obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. [...] Ora, a isso 
conduz a uma simplificação no entendimento da sua vigência atual e a uma 
leitura apenas superficial das suas estratégias explícitas – a proibição do uso 
da língua de sinais, o castigo corporal, as brutais metodologias de ensino da 
língua oral, etc. (SKLIAR, 2013, p. 15-16, grifo meu). 

 

Vale salientar, também, que: 

 
[...] em sua forma oposicional ao surdo, o ouvinte estabelece uma relação de 
poder, de dominação em graus variados, em que predomina a hegemonia por 
meio do discurso do saber. Academicamente essa palavra – ouvintismo – 
designa o estudo do surdo do ponto de vista da deficiência, da clinicalização 
e da necessidade de normalização (PERLIN, 2013, 59). 

 

Os problemas de ordem pedagógica decorrentes deste ouvintismo, não estão 

unicamente centrados nas relações entre professor e aluno, eles permeiam todo um processo 

de inclusão que não depende do aluno com deficiência que também é foco da ação 

pedagógica, mas de todo um preparo para poder recebê-lo na escola de forma digna e com um 

ensino que lhe proporcione acesso ao saber. 

Mas, voltando um pouco ainda no tempo, John Ogbu (1978) apud Charlot (2000) já 

traria à época estas questões que envolvem o aluno com deficiência. 

 

Em primeiro lugar, a teoria da privação: a deficiência é o que falta para as 
crianças terem sucesso na escola. Em segundo lugar, a teoria do conflito 
cultural: a deficiência é a desvantagem dos alunos cuja cultura familiar não 
está conforme com a que o sucesso escolar supõe. Em terceiro lugar, a teoria 
da deficiência institucional: nesse caso, a deficiência é uma desvantagem 
gerada pela própria instituição escolar, em sua maneira de tratar as crianças 
das famílias populares (currículos, programas, expectativas dos docentes...) 
(CHARLOT, 2000, p. 26). 

 

Percebo nesta fala, comungando com meu pensamento, uma inversão no sentido da 

deficiência, que não está centrada no aluno, mas de forma ampla em torno da sociedade, ou 

sendo mais preciso, em termos de relações “entre a cultura familiar e a cultura escolar, entre o 
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aluno e a instituição” (Idem, p. 26). Charlot diz ainda que o aluno é um “deficiente 

sociocultural” (Idem, p. 26, grifo meu). Vigotski (1980) vai muito mais além, e fala sobre as 

influências existentes desde seu nascimento. 

 

Se puede afirmar que tanto las condiciones biológicas como las sociales 
tienen un importante papel em la formación del individuo, pero sin embargo, 
el papel decisivo en este proceso, pertenece a las influencias sociales que el 
individuo recibe desde el mismo momento de su nascimiento (VIGOTSKI, 
1980, p. 23). 

 

Desta forma, vejo este modelo sociocultural de deficiência o mais pertinente possível 

para embasar esta pesquisa, acreditando que as limitações para a busca do conhecimento não 

se encontram no sujeito, e sim na sociedade que o oprime. 

 

 

2.2 EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

 
Para que o educador atenda às expectativas desses estudantes, é preciso 
imaginar como se dá a construção do conhecimento para um indivíduo 
desprovido do sentido da audição. Para tal, devem-se buscar pistas de como 
essa construção se processa apoiada na competência matemática que se 
supõe já ser de domínio do professor. Ou seja, partir do que é comum ao 
professor ouvinte para chegar ao que é comum ao estudante surdo 
(OLIVEIRA, 2005, p. 27). 

 

Assim, percebo que os professores realmente devem ter um conhecimento inicial para 

propor aprendizagens aos alunos surdos. Esse conhecimento inicial depende, também, de 

iniciativas do poder público para capacitá-los. 

Diante disto, após as leituras dos autores Diniz (2007) e Charlot (2000), pensei qual 

seria a implicação do ensino para surdos e por que ensiná-los? As respostas que vieram estão, 

dentre outras, aqui sugeridas: 

 

 Tem capacidade de aprender como qualquer outra pessoa; 

 São seres humanos como qualquer outro. Isso é uma questão de pertencimento 

que é a crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos; 

 São alunos; 

 Precisam aprender; 
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 Obrigação nossa como professores (Educadores) a ensiná-los; 

 Eles têm direito de aprender; 

 Entrou na sala, é seu aluno! 

 

Como afirma Vigotski (1980), os alunos surdos precisam de atenção para que tenham 

as suas habilidades desenvolvidas no ambiente escolar. 

 
El maestro de la escuela de niños oyentes podrá obtener éxitos en el trabajo 
con el niño hipoacúsico que forme parte de su grupo, siempre que este 
realmente sensibilizado com su papel de educador y compreenda que esse 
niño deficiente  auditivo es tan alumno suyo como los demás, y como ellos, 
necessita de conociementos, habilidades y destrezas para su desarrollo e 
incorporación activa a la sociedade (VIGOTSKI, 1980, 55). 

 

Já Oliveira (2007), afirma que: 

 
[...] a inclusão de surdos tem se resumido ao intérprete em sala de aula, mas 
para que esses sujeitos construam conhecimento e desenvolvam 
competências é preciso mais que isso. Toda informação, para ser apreendida 
e compreendida pelo surdo, deve passar e explorar sua competência mais 
desenvolvida, que é a visual-espacial (OLIVEIRA, 2007, p. 29). 

 

Desta forma ter-se-á melhores resultados por meio de ações que valorizem as suas 

especificidades, como sujeitos que têm cultura e linguagens próprias. “Fundamental na 

educação inclusiva é o êxito na aprendizagem de todos os alunos, independentemente das 

necessidades e diferenças” (CARNEIRO, 2009, p.83). 

 
Em síntese, a inclusão plena da pessoa com surdez passa, necessariamente, 
pela garantia de convívio em um espaço, onde não haja rejeição de sua 
condição natural, onde esta possa expressar-se da maneira que mais lhe 
satisfaça, mantendo situações prazerosas de comunicação e de aprendizagem 
(CARNEIRO, 2009, p. 80). 

 

Percebe-se que há um real movimento pela inclusão dos alunos surdos visando que eles 

sejam atendidos de forma digna. 

 

A educação inclusiva foi vista inicialmente enquanto concepção educacional 
marginal e ainda mantém-se até o momento, polêmica e sujeita a muitos 
equívocos e arranjos adaptativos, dadas as dificuldades e implicações de uma 
transformação ampla e radical no sistema educacional e na mentalidade das 
pessoas envolvidas com a educação (NEVES, 2011, p. 39). 
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A Educação Inclusiva é aquela “ofertada em uma escola que todos os alunos aprenderem 

juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 11). 

 Mas, será que a mesma está acontecendo a contento com a Comunidade Surda? “No 

caso do surdo, talvez a inclusão não seja a melhor alternativa quando se pensa numa educação 

de qualidade” (NOGUEIRA, 2013, grifo meu). Sales (2013, p. 22, grifo do autor), citando a 

Resolução nº 2/2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

educação básica diz ainda que “a realidade desse processo INCLUSIVO é bem diferente do 

que propõe a legislação e requer muitas discussões relativas ao tema”. 

Skliar (2013, p. 13) fazendo menção à distinção entre diversidade e diferença, conclui 

dizendo que isso “conduz a um debate sobre o lugar que corresponde aos surdos na educação 

especial e na educação geral”. 

 
A aproximação com essa temática pressupõe uma diferenciação entre o 
significado que tem a escola especial e o sentido possível para a educação de 
surdos, anulando a sua habitual sinonímia. Também é necessário romper 
com a tradição segundo a qual, uma vez reconhecido o fracasso da escola 
especial, aparece de maneira implacável uma única opção: a escola 
inclusiva. Isto é, o imperativo da integração escolar dos surdos nas escolas 
regulares (SKLIAR, 2013, p. 13, grifo meu). 

 

Será que os surdos estão realmente satisfeitos com essa imperatividade? Será que 

prefeririam estar segregados tendo como base uma necessidade linguística e não um discurso 

médico patológico? 

 
Pensar a escola, a partir do parâmetro linguagem, possibilitará aos estudiosos 
montar estratégias para que possam ser ouvidos e para que o pensamento da 
escola passe a ver o sujeito como um instrumento/meio de produção de 
sentidos, assim como passe a identificar os diversos mecanismos de poder 
utilizados por ela para impor saberes, culturas, valores e identidade (LOPES, 
2013, 107). 

 

Atualmente existe uma tendência de que os Surdos sejam educados por meio do 

bilinguismo. “A educação baseada no bilinguismo é uma educação que se sustenta na língua 

de sinais como primeira língua do surdo” (NOGUEIRA, 2013).  

 
As escolas bilíngues são aquelas onde a língua de instrução é a Libras e a 
Língua Portuguesa é ensinada como segunda língua, após a aquisição da 
primeira língua; essas escolas se instalam em espaços arquitetônicos próprios 
e nelas devem atuar professores bilíngues, sem mediação de intérpretes na 
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relação professor - aluno e sem a utilização do português sinalizado 
(BRASIL, 2014, p. 4). 

 

Neves (2011, p. 40), na mesma seara, diz que para superar as barreiras da 

comunicação é necessária a formação de professores bilíngues na perspectiva da melhoria da 

qualidade do ensino. 

Há autores que defendem a educação do Surdo em escolas bilíngues, haja vista não 

acreditarem nesse novo sistema de educação inclusiva. 

 

[...] As políticas intituladas inclusivas albergam em seu discurso o tom da 
benevolência pelo qual, a partir de suas “boas intenções”, retiram os 
“anormais” da condição que consideram ser de segregação educacional, para 
premiá-los com o direito de conviver com os considerados normais. Em prol 
desta possibilidade de serem alocados entre os “normais”, tudo é válido, 
inclusive desconsiderar a opinião dos próprios sujeitos para os quais as 
políticas educacionais são construídas (WITKOSKI, 2012, p. 103). 
 
Outro aspecto ressaltado é que a criança que freqüenta (sic) o ensino 
fundamental, surda, filha de pais ouvintes, nem sempre tem aquisição plena 
de língua de sinais, importantíssima para o seu desenvolvimento como um 
todo. [...] Que seria então mais adequado que esta criança freqüentasse (sic) 
uma escola para surdos, onde pudesse se desenvolver plenamente em língua 
de sinais e nos conhecimentos básicos, e que recorresse à escolarização com 
intérprete em etapas mais avançadas do ensino (LACERDA, 2004, p. 6-7). 

 
 

Com relação às ideias de Witkoski (2012), de que a comunidade surda não foi 

consultada a contento para fazer análise de como se processaria o ensino para eles no sistema 

educacional, e tão pouco sua inclusão em escolas regulares, a comunidade surda passa por 

privações, decepções e, acima de tudo, por preconceito dentro de ambientes hostis. Vale 

salientar:  

 
[...] sobre a hostilidade presente em relação aos surdos no ambiente 
educacional, é preciso destacar ainda que o discurso está longe da prática 
inclusiva [...]. Como parte de uma sociedade preconceituosa, hospeda mitos 
e preconceitos em relação as estes sujeitos, tornando factíveis situações em 
que é constrangido publicamente (WITKOSKI, 2012, p. 77). 

 

São discriminados dentro das salas de aula neste sistema de ensino que os inclui no 

ensino regular e os exclui dentro da sala de aula de forma agressiva. Neves (2011, p. 40), com 

relação a esse sistema de ensino, que ela chama de excludente, apresenta como resultado 

“atrasos e danos profundos ao desenvolvimento destes sujeitos (Surdos)”. 
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Pensa-se que inclusão de surdos é relativamente fácil, bastando para isso que 
existisse a inclusão de um intérprete na sala de aula. [...] Em resultados de 
pesquisas no estado da arte, no que se refere a educação matemática do 
surdo, há necessidade de metodologia diferenciada. Que a questão não está 
apenas em se traduzir para a língua de sinais as aulas que são pensadas para 
os ouvintes (NOGUEIRA, 2013). 
 
Muitas são as dificuldades enfrentadas pelo intérprete: a tarefa de 
posicionar-se entre duas línguas que exige um amplo conhecimento das 
línguas alvo; a constância dos improvisos utilizados, para poder possibilitar 
o acesso a informação, indicando a necessidade de se repensar os recursos 
pedagógicos empregados; a falta de conhecimento teórico do intérprete 
frente a algumas disciplinas o que dificulta seu trabalho e a aprendizagem 
dos alunos; o reconhecimento dos alunos surdos de seu trabalho, pois sem 
sua atenção e colaboração, o intérprete não consegue desempenhar sua tarefa 
adequadamente; e fundamentalmente a clareza na definição de papeis, pois 
ele se vê obrigado a desempenhar tarefas que nem sempre lhe dizem 
respeito, pois se espera que ele seja um recurso mecânico de comunicação 
que não censura e nem transforma as informações, mas, que na realidade, 
precisa atuar como educador, muitas vezes (FERREIRA 2002 apud 
LACERDA, 2004, p. 6, grifo meu). 

 

Neste sentido, há possibilidades de riscos com relação à aprendizagem do surdo 

devido às especificidades das disciplinas que os ILS não conseguem traduzir de forma clara. 

Falo isso também com relação aos termos técnicos, devido a um provável não conhecimento 

dos sinais específicos ou a falta deles. Isso remete a uma: 

 

[...] complexidade de formação deste profissional, na medida em que, muitas 
vezes é alocado para fazer a interpretação de áreas absolutamente distintas, 
nas quais não consegue atuar com qualidade. [...] A situação perdurará, a 
menos que busque suprir a diferença de entendimento conceitual e de 
sinalização da área7, por meio de formação paralela específica para atuar 
nesta área (WITKOSKI, 2012, p. 75). 

 

Percebo então que existem vários entraves na atuação do ILS em sala de aula. Com 

relação à interpretação da mensagem, vários surdos referem: 

 
[...] não entenderem boa parte do que o intérprete traduz, mas que preferem a 
sua presença, apesar das dificuldades, porque sem ele acompanhar as aulas é 
ainda pior. Além disso, indicam que as necessidades dos alunos nem sempre 
são claras para os intérpretes (STEWART; KLUWIN (1996) apud 
LACERDA (2004, p. 3)). 

 

                                                 
7 Witkoski (2012, p. 75) cita ainda um exemplo sobre um ILS formado em Pedagogia, que 
provavelmente apresentará grande dificuldade em traduzir uma aula, hipoteticamente eleita, de 
informática. 
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A presença do intérprete em sala de aula e o uso da língua de sinais não 
garantem que as condições específicas da surdez sejam contempladas e 
respeitadas nas atividades pedagógicas. Se a escola não atentar para a 
metodologia utilizada e currículo proposto, as práticas acadêmicas podem 
ser bastante inacessíveis ao aluno surdo, apesar da presença do intérprete 
(LACERDA 2004, p. 7). 

 

Será que isso pode estar atrelado à falta de sinais? Oliveira (2005), em sua pesquisa 

sobre questões relacionadas ao ensino de matemática para Surdos, já dava indícios de 

preocupações outras que estariam atreladas às características mínimas que determina a cultura 

surda. 

 
Como ensinar matemática para surdos sem saber os sinais específicos? O 
professor deve ter o cuidado de refletir sobre a maneira de ensinar, buscando 
ser um instrumento facilitador para que o educando desenvolva as suas 
potencialidades, respeitando-se suas especificidades, ‘descobrindo’ como 
aprendem e assim fazendo-os ‘aprender a aprender, aprender a fazer, 
aprender a ser e aprender a viver junto’ (OLIVEIRA, 2005, p. 23, grifo 
meu). 

 

Ainda com relação ao ILS, Silva E. (2014, p.109), em sua pesquisa que analisa 

teleaulas adaptadas para o surdo, afirma que elas sejam realmente inclusivas e que 

“precisamos estar atentos com o contraste do intérprete com o ambiente, cuidados com 

acessórios, a necessidade de o intérprete conhecer o conteúdo, o tamanho da janela em Libras 

entre outros”. 

Hoje há uma tendência da necessidade de profissionais específicos para cada 

disciplina, e que tenha pelo menos um conhecimento básico das disciplinas ministradas em 

sala de aula. O que seria da aprendizagem de um aluno surdo com um ILS que tem aversão a 

matemática? Ele pode não traduzir a contento os conhecimentos da matemática para o surdo.  

 
Comunicar, em uma mesma língua, em aula de Matemática, não é tarefa 
fácil, e a compreensão depende de significados particulares atribuídos por 
cada participante de um ato educativo. Um professor de matemática, ao se 
expressar oralmente para seus alunos, faz normalmente adaptações visando à 
compreensão dos estudantes. E se considerarmos o Intérprete de Libras na 
mesma sala de aula, este terá uma tarefa ainda mais difícil, que é a de 
transitar de uma língua para outra, tentando manter uma comunicação 
adequada para a compreensão dos conceitos matemáticos pelos alunos 
surdos, sem ser, entretanto, um conhecedor exímio desses conceitos 
(BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 56, grifo meu).  
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Vale salientar que, o que esses “alunos precisam vai além de ter um intérprete, eles 

devem ser estimulados de diversas maneiras utilizando para isso diferentes recursos 

materiais” (SANTOS, 2012, p. 121). 

Ainda sobre o processo de inclusão dos surdos no Brasil, Nogueira diz: 

 
[...] que estamos na contramão da proposta inclusiva no que se refere aos 
surdos. Nós estamos mostrando que pode até ser. Porque a gente entende que 
se for pensado em uma aula de matemática para o aluno surdo, todos sairiam 
ganhando. Se fosse pensado assim, nós poderíamos pensar num surdo numa 
escola inclusiva, caso contrário não é bom para ele (NOGUEIRA, 2013). 

 

Borges (2006, p. 88) sustenta que se a sociedade estivesse preparada para receber as 

pessoas com necessidades especiais, a escola teria um papel fundamental, mas “com o 

descaso em relação ao tema, a Educação Especial se encontra “às margens” do ensino e, se o 

professor não estiver incluído nessa problemática, como promover a inclusão dos surdos? ” 

Para promover a inclusão, parecendo ter certo consenso na literatura, não basta apenas 

traduzir do português para a Libras. Existem contextos e peculiaridades importantes no 

processo para que o aluno possa entender a informação passada. Ou seja, o professor da sala 

deve estar envolvido no processo para verificar aprendizagens, é necessário que o aluno surdo 

interaja com seus colegas, e as estratégias adotadas para o ensino devem priorizar os recursos 

visuais. 

Se a educação fosse pensada realmente na inclusão de todo e qualquer aluno 

independente de deficiência ou não, e que fosse garantida a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, poderíamos afirmar que a inclusão teria começado em 1988, com a 

Constituição, mais precisamente no seu artigo 206, inciso I, que trata de garantir a “igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola”. 

Mais tarde, em 2002, foi promulgada a lei 10.436 que em seu 1º artigo diz que a 

Libras é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, e outros recursos de 

expressão a ela associados. Nesta, o conceito de uma escola bilíngue aparentemente foi 

reduzido à simples presença de um ILS na sala de aula. Será que é assim que resolvemos a 

exclusão de aprendizes surdos, ou como diz Witkoski (2012, p. 94), “estamos formando 

iletrados funcionais” [...]? 

Freitas (2012) também comunga com as ideias de Witkoski (2012) quando diz que: 

 

[...] na maioria das vezes esse modelo de escola bilíngue, além de causar 
dificuldades na comunicação entre alunos e professores, também gera graves 
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dificuldades na aprendizagem e rendimento do aluno na língua alvo, a língua 
que é legitimada na escola em detrimento da língua de sinais. Em 
decorrência desse quadro, os alunos são introduzidos num círculo vicioso: 
não aprendem proficientemente a língua de sinais na escola devido à falta de 
uma política linguística eficiente e não progridem na aprendizagem da língua 
majoritária, a língua do currículo, devido a fragilidade da língua instrucional 
(a língua de sinais) (FREITAS, 2012, p. 27). 

Com relação à educação de Surdos baseada em uma proposta bilíngue, existe 

atualmente o mais novo documento que apresenta proposta para uma nova regulamentação 

dessa modalidade de ensino no Brasil. Esse documento foi criado por um grupo de pessoas, 

mais precisamente um Grupo de Trabalho – (GT) autorizado pela portaria de número 

1.060/2013 e 91/2013, cujas discussões culminaram num relatório em que contém os 

subsídios para a Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira de Sinais e 

Língua Portuguesa. No documento eles alegam que: 

 
[...] a escolarização dos surdos pede imediata revisão de sua política de base, 
já que a atual política reforça premissas que já sustentaram outras 
modalidades de escolarização que fracassaram (as escolas especiais com 
seriação dupla interrompida no ensino primário ou fundamental; as escolas 
de integração com classes de reforço, e agora, como variante do período 
integracionista são disponibilizadas as escolas inclusivas com AEE etc.). Em 
nenhum desses modelos houve o rompimento com a lógica de que os surdos 
devem ser surdos em português por dever e em Libras por concessão. É essa 
a lógica a ser rompida. Desse modo, a escolarização dos surdos não pode 
estar vinculada à condição auditiva do estudante, embora a ele deva ser 
garantido, na área da saúde, o acesso à oralização em suas modalidades 
(próteses interna e externa - implante coclear e AASI) com suporte 
vinculado ao espaço clínico e suporte pedagógico vinculado ao espaço 
escolar (BRASIL, 2014, p. 3). 

 

Nele fica bem expressa a urgência da necessidade premente de uma revisão da política 

de base da escolarização de Surdos. Este documento se baseia na Lei 10.436/2002 

regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, na Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e na 24ª Declaração Universal dos Direitos Linguísticos para dar 

subsídios de que as questões que perpassam pela educação de Surdos sejam vinculadas a uma 

diretoria, ou setor, que cuide de políticas educacionais bilíngues e multiculturais brasileiras no 

MEC vinculados a uma educação linguístico/cultural, e retirá-la da educação especial. Ainda, 

conforme o documento, eles solicitam que é necessário que seja feita uma reestruturação da 

organização da Secretaria de Alfabetização Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão – (SECADI) relativa à educação bilíngue de Surdos. 

Diante de toda esta discussão, o relatório gerado pelo Grupo de Trabalho pretende dar 

diretrizes para uma futura formalização do método de ensino para Surdos, com base na 
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linguagem utilizada. Traz também algumas recomendações para a implementação desta 

modalidade de ensino bilíngue em que a Libras é posta como primeira língua, e a de 

instrução. São elas: 

 

1.Criar uma diretoria para a educação bilíngue, articulada com as demais 
diretorias que compõem a SECADI/MEC, sob a qual serão criadas, de 
acordo com a necessidade e demanda, a Coordenação Geral de Educação 
Bilíngue, Libras e Língua Portuguesa, de Surdos, a Coordenação Geral de 
Educação Bilíngue de Indígenas, a Coordenação Geral de Educação Bilíngue 
de Imigrantes e de Fronteira, a Coordenação Geral de Educação Bilíngue de 
Português e Línguas Estrangeiras. 
2.Garantir a educação bilíngue de surdos em classes bilíngues em escolas 
inclusivas (que não são escolas bilíngues de surdos) de ensino comum em 
municípios que baixa demanda de surdos, quando não houver escolas polos 
multimunicipais na região. 
3.Garantir o ensino da Libras e da Língua Portuguesa como L2 na educação 
de surdos matriculados em escolas comuns, com a presença de intérpretes de 
Libras e Língua Portuguesa, professores de Libras prioritariamente surdos, e 
professores de Língua Portuguesa como L2, quando não houver como 
agrupar surdos. 
4.Garantir que, além do previsto na Lei 9394/96, o Currículo da Educação 
Básica na Educação Bilíngue de Surdos seja elaborado em uma perspectiva 
intercultural, visual e digital, construído com os valores e interesses das 
comunidades surdas. Esse currículo é componente pedagógico dinâmico, 
flexível, adaptado ao contexto socioculturais e linguísticos da educação de 
Surdos. O trabalho com a língua portuguesa escrita como segunda língua 
seja planificado de forma que todas as escolas tenham conhecimento dessa 
singularidade linguística manifestada pelos estudantes surdos. O ensino de 
Libras como segunda língua é oferecido como componente curricular nas 
diferentes escolas e instituições de Educação Básica e como disciplina 
obrigatória nos cursos de Licenciatura. 
5.As escolas inclusivas (escolas públicas que não são escolas bilíngues de 
surdos) devem inserir no seu Projeto Político Pedagógico o componente 
curricular de Libras como segunda língua, a fim de oferecer aos estudantes 
ouvintes ou surdos imigrantes a oportunidade de adquirir a Libras. Dessa 
forma, a diversidade dos estudantes matriculados na escola fica contemplada 
com a oportunidade de aprender essa língua. Esse componente curricular 
deve ser ministrado por professores prioritariamente surdos, necessita de 
metodologia apropriada ao ensino de segunda língua, e conteúdos 
organizados e oferecidos aos estudantes, nos níveis iniciante, básico, 
intermediário e avançado de acordo com as etapas e modalidades da 
educação básica e superior. 
6.Não permitir que a Língua Portuguesa seja fator de exclusão dos 
estudantes surdos (BRASIL, 2014, p. 20-21). 

 

Neves (2011), já insinuava a necessidade de mudanças advindas do sistema 

educacional.  

 

Na busca de promover a inclusão do sujeito surdo, o sistema educacional 
tem, a partir da legislação específica, procurado garantir formação docente 
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para atuar junto a alunos surdos, tanto em escolas especializadas como em 
escolas regulares (NEVES, 2011, p. 15). 

 

Diante de tudo isso, podemos insinuar algumas esperanças de que todas as tentativas 

de envolver alunos surdos nas práticas de matemática escolares não terminarão na 

confirmação do status quo. Existem evidencias de que, no campo de Educação Matemática, 

há uma crescente preocupação de que por meio das pesquisas podemos galgar, mesmo que de 

forma incipiente, alguns avanços no ensino em que sejam vistas as particularidades das 

pessoas surdas. 

 

 

2.3 EDUCAÇÃO DE SURDOS EM ARACAJU 

 

 

Acho pertinente, diante do contexto da pesquisa, trazer um breve histórico de como se 

iniciou essa educação em Aracaju. Mas Souza (2010, p. 20) informa que “em Sergipe “são 

raros trabalhos específicos sobre a História da Educação de Surdo”. Ainda diante da pesquisa 

da autora, ela informa que: 

 

[...] embora essa modalidade de ensino fosse ignorada pelos governantes de 
Sergipe, desde 1870 já havia, em Aracaju, uma ampla divulgação dos 
trabalhos do então imperial Instituto dos Surdos-Mudos (SOUZA, 2010, p. 
18). 

 

Apesar da prática educacional dos surdos somente ter se desenvolvido a partir da 

década de 1960, Souza (2010, p. 19) elucida que: 

 
Antes, na década de 1920, o senador Carvalho Neto (1921), sergipano, 
apresentou projeto propondo “crear (sic) escolas de aperfeiçoamento e 
classes especiais, nas escolas primarias (sic) communs (sic), para a infância 
mentalmente atrazada (sic), em cada uma das capitais dos Estados e do 
Distrito Federal (SOUZA, 2010, pag. 19). 

 

Uma das dificuldades para a escolarização dos surdos estava atrelada aos mesmos 

serem comparados a imbecis. A esse respeito, Souza (2014, p.6) afirma que “até 1950 as 

pessoas com deficiências ficavam sob a responsabilidade dos médicos psiquiatras”. Informa, 

ainda, que nas ações de curadoria e de interdição encontrou, nos laudos médicos, vários 

diagnósticos que frequentemente enquadravam os Surdos na categoria de imbecis, idiotas e 
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esquizofrênicos. Para tanto, traz um laudo de 1961, em que associa a surdez à deficiência 

mental. Os surdos são: 

 
[...] incapaz de compreender de maneira correta a simples ordem de sentar e 
levantar. Não só devido à surdez que é intensa, como ao déficit intelectual. 
Diagnóstico: psicose por lesão cerebral. Demência senil (Souza, 2014, p.6). 

 

Diante das dificuldades para a Educação dos Surdos em Aracaju, somente em 24 de 

junho de 1962 foi inaugurado o Centro de Reabilitação Ninota Garcia, comumente chamado 

de “Ninota”. Este viria iniciar uma nova jornada para a inclusão dos Surdos em espaço 

escolar. No seu regimento interno, mais especificamente no artigo 1, item b, o Ninota tinha 

como um de seus objetivos “Educar ou re-educar deficitários físicos, cegos e surdos-mudos” 

(SOUZA, 2010, p. 70). 

 
A organização do programa da escola de surdos do “Ninota Garcia” 
compreendia o pré-primário (educação infantil), a primeira e a segunda série 
do primário (ensino fundamental). Nos itens dos programas, constavam 
linguagem e conhecimentos gerais, orientação metodológica, compreensão 
de fala, Matemática e treinamento da fala (SOUZA, 2007, p. 136). 

 

Antônio Manoel de Carvalho Neto8, que faleceu em 1954, poderia ver como um 

progresso o início de suas intenções iniciais no congresso quando apresentou o projeto em 

1920. Poderia ver que seus esforços eram, diante da sociedade, convergentes com outros 

sergipanos. Isso sem falar de Tobias Rabelo Leite: 

 
[...] um dos primeiros diretores do Instituto Imperial dos Meninos Surdos, 
Tobias Rabello Leite, nasceu em terras sergipanas. Durante os 28 anos em 
que esteve à frente daquele instituto, muito lutou pela escolarização dos 
surdos. Tobias Leite foi quem estruturou e divulgou o ensino de surdos no 
Brasil e, em seu tempo, foi quem mais escreveu e traduziu obras sobre o 
assunto. Por isso, considera-se oportuno não somente registrar sua atuação 
frente ao Instituto dos Surdos-Mudos do Rio de Janeiro, atualmente 
denominado de Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), a partir 
das informações publicadas na imprensa da capital de Sergipe, mas, ainda, 
verificar o significado de seus entendimentos para o processo educacional 
sergipano, uma vez que influenciou o Centro de Reabilitação Ninota Garcia. 
(SOUZA, 2007, p. 31-32). 

 

Como referência em Aracaju, na Educação de Surdos destaca-se também: 

                                                 
8 Para maiores informações a respeito das obras literárias desse intelectual republicano nas reformas 
educacionais em Sergipe, consultar o artigo de Maria do Socorro Lima da Universidade Federal de 
Sergipe no endereço http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/289MariaSocorroLima.pdf. 
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[...] a Escola de Primeiro Grau 11 de Agosto, criada pelo Decreto nº 3.107, 
de 14 de janeiro de 1970, no governo de Dr. Paulo Barreto de Menezes, 
quando era secretário de Educação o Dr. João Cardoso do Nascimento 
Júnior. Apesar de criada em 1970, só começou a funcionar em 1975 
(SOUZA, 2010, p. 103). 

 

Assim, após a pesquisa de Souza (2007) que faz um resgate histórico da educação de 

Surdos em Aracaju entre 1960 a 1980, 20 (vinte) anos depois, em 2000, é criado o Instituto 

Pedagógico de Apoio a Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE) como instituição escolar 

para à Educação de Surdos (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Instituto Pedagógico de Apoio a Educação de Surdos de Sergipe - IPAESE 
Fonte: http://ipaese.org.br/ 

 

Este, é criado: 

 
[...] após anos de luta dos pais das crianças e adolescentes surdos na busca 
do acesso à escola para seus filhos, os quais já estavam passando da idade 
escolar, sem aprendizagem, sentiu-se a necessidade da soma de esforços pela 
criação de uma Escola Especializada para Surdos, adotando a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS (sic) (IPAESE, 2013). 

 

Localizada em Aracaju e única no estado, teve grande contribuição para minha 

aprendizagem da Libras e também para os Aracajuanos, com oferta de cursos de Libras.  

http://ipaese.org.br/
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O IPAESE é uma Escola Especializada no ensino para Surdos em que a língua de 

instrução é a Libras como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita 

como segunda língua (L2). 

Conforme o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

- SISTEC o IPAESE apresenta as seguintes características (Quadro 1). 

 

 
Quadro 1: Informações de registro no SISTEC do IPAESE 

 

Fonte: www.sistec.mec.gov.br 
 

Durante o período de pesquisa, o IPESE possuía, no período matutino, os “anos 

iniciais”: do 1º ao 5º ano, com cinco anos de duração, e, à tarde, os “anos finais”: do 6º ao 9º 

ano, com quatro anos de duração (BRASIL, 2009, p. 25). À noite, possuía o Ensino Médio 

Integrado de Informática. Este último é planejado em consonância com as características 

sociais, culturais e cognitivas dos adolescentes Surdos. A escola e o professor são 

considerados os responsáveis pela organização de situações que permitam aos alunos 

estabelecer uma relação proveitosa e agradável com o conhecimento. 

O IPAESE dispõe, também, de atendimento fonoaudiólogo e psicológico para 

contribuir nos processos de ensino e de aprendizagem. 

http://www.sistec.mec.gov.br/
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2.4 PESQUISAS SOBRE A INCLUSÃO DE APRENDIZES SURDOS NAS AULAS 

DE MATEMÁTICA 

 

 
Que linguagem seria aquela que nos chega pelos olhos e não pelos ouvidos, 
com gestos estranhos e ininteligíveis para nós ouvintes que atendemos um 
padrão que considera a comunicação pela fala normal? [..] Como seria então 
a experiência de ensinar matemática com “as mãos”? (BORGES, 2006, p. 
13). 

 

Então, diante destes questionamentos de Borges (2006), porque não buscarmos 

soluções em pesquisas? Vejo de fundamental importância a busca de novos conhecimentos 

para verificar como andam as produções acadêmicas atuais. Assim, posso espelhar-me em 

métodos de pesquisas, resultados já alcançados, novas estratégias de ensino, e, também, 

experiências outras correlacionadas à minha para que possa traçar um caminho paralelo e 

ímpar na busca por resultados favoráveis que justifiquem o meu caminhar. Desta forma, fiz 

uma busca na internet para trazer resultados de pesquisas com palavras-chave convergentes à 

minha pesquisa. 

 
É natural assumir que se um trabalho se limita a reproduzir o que já existe, 
não trazendo nada de novo, poderá ser um útil “exercício”, mas não será 
propriamente uma investigação. “Novo”, aqui, refere-se ao actor que realiza 
a investigação. Se me ocupo de um problema semelhante a outro já 
trabalhado por outras pessoas mas cujo trabalho desconheço, e produzo 
soluções (para mim) originais, estou certamente a realizar um trabalho de 
investigação. Se me limito a seguir conscientemente caminhos já traçados 
por outros investigadores, poderei estar a realizar um trabalho muito 
meritório mas não estou fazer verdadeira investigação (PONTE, 2002, p. 4). 

 

Procurei conhecer novas pesquisas, mesclei palavras-chave na plataforma de busca de 

trabalhos acadêmicos para desvendar novos horizontes. Foram utilizadas as palavras: surdo, 

surdez, matemática e matemáticos. Por vezes, a pesquisa trazia um trabalho que se 

apresentava em mais de uma plataforma. 
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Foram consultados os seguintes sites e bibliotecas on line (Quadro 2). Estes, fizeram-

se presentes como locais de busca devido à grande frequência de trabalhos já publicados nesta 

área de conhecimento. 
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Quadro 2: Relação de sites consultados 

SITES 

www.bancodetese.capes.gov.br 

www.sclielo.org 

www.dominiopublico.gov.br 

www.matematicainclusiva.net.br 

http://ersalles.wordpress.com 

http://leoakio.com/surdez.html 

BIBLIOTECAS ON LINE 

UEM 

UEE 

UNESP 

UFPA 

UFRS 

UFSC 

CEFET - RJ 

Fonte: Arquivo do autor 
 

Com relação aos trabalhos encontrados, posso dizer que é um quantitativo 

relativamente pequeno tendo em vista que é uma área que ainda está em construção, e vejo 

também que precisa ser estimulada para novas produções. Vale salientar que outros 

pesquisadores já têm chamado atenção para a ausência de pesquisas nesta área: “existem 

ainda um pequeno número de pesquisas na área de matemática, e as que existem ainda estão 

esparsas em termos de artigos, via internet...” (NOGUEIRA, 2013). 

Os trabalhos localizados são produções recentes que contribuem de forma relevante 

para o meu caminhar. Encontrei 31 trabalhos entre dissertações e teses. Acredito que o 

resultado desta busca seja substancial para termos um norte das produções acadêmicas no 

Brasil sobre o ensino de Matemática para Surdos. O primeiro, data de 1993, em nível de 

mestrado, na Universidade Estadual de São Paulo - UNESP Campus Rio Claro, nove anos 

depois da implantação do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática no ano de 

1984. Na busca, percebi que a Universidade Federal do Pará - (UFPA) e Universidade 

Bandeirante de São Paulo - (UNIBAN), hoje denominada Universidade Anhanguera - 
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(UNIAN) lideram as duas com 15 defesas entre dissertações e teses. São sete dissertações e 

uma tese da UNIBAN e sete dissertações da UFPA. Vale salientar que a UFPA iniciou 

primeiro com o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, e teve 

a sua primeira defesa de dissertação em 2007. Já na UNIBAN, com o curso de Educação 

Matemática em nível de mestrado e doutorado, os trabalhos começaram a ser publicados em 

2012, após o início das primeiras turmas que iniciaram, em 2008, o mestrado.  

Quanto às produções acadêmicas, em âmbito de doutorado, que envolve as temáticas 

Ensino de Matemática e Surdez no Brasil, a tese de Elielson Ribeiro de Sales é a primeira a 

ser publicada no ano de 2013, intitulada “A visualização no ensino de matemática: uma 

experiência com alunos surdos”. Em seguida, veio a tese de Fábio Alexandre Borges, 

intitulada “A educação inclusiva para surdos: uma análise do saber matemático intermediado 

pelo Intérprete de Libras”, da Universidade Estadual de Maringá – (UEM). 

No ano de 2014 vieram as produções de Silvia Teresinha Frizzarini intitulada “Estudo 

dos registros de representação semiótica: implicações no ensino e aprendizagem da álgebra 

para alunos surdos fluentes em língua de sinais”, da UEM, e, na sequência, a de Fabiane 

Guimarães Vieira Marcondes, intitulada “Os sentidos do zero: as metáforas nas expressões de 

alunos surdos e professores de matemática”, da UNIAN. 

Esses trabalhos deram um suporte teórico relevante para esta pesquisa. Vale salientar 

que alguns trabalhos foram descartados para leitura, isso por não convergirem, de forma 

substancial, com os meus objetivos; outros foram descartados pelo fato da busca com as 

palavras-chave escolhidas aparecerem somente nos nomes dos cursos e não propriamente nos 

textos da tese, artigo ou dissertação. A título de exemplo, no uso da palavra-chave 

“matemática”, esta apareceu somente no nome do curso a que o trabalho estava vinculado, ou 

seja, no curso de “Ensino de Ciência e Matemática”.  

Com relação à busca por informações que privilegiassem o desenvolvimento da tese, 

consultei também alguns artigos e livros. Muitas das produções acadêmicas constantes nos 

livros consultados foram resultados de experimentos ou são fragmentos de dissertações e 

teses. Mas, diante das buscas que envolvessem as temáticas desta pesquisa, acredito que o 

livro “Surdez, inclusão e matemática” 9 seja a mais nova produção acadêmica que envolve o 

ensino de matemática para Surdos. O livro é organizado por Clélia Maria Ignatius Nogueira, o 

qual elucida as nuances que envolvem esta tarefa, que não é fácil, o Ensino de matemática 

para a comunidade Surda. 

                                                 
9 Consultar referências. 
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A seguir, faço um panorama geral dos trabalhos selecionados (Quadros 3 e 4). Os 

mesmos foram organizados por ano de publicação em que atualmente estão aparecendo as 

primeiras teses desta temática. 
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Quadro 3: Trabalhos relacionados à área de 1993 a 2010 

CATEGORIA ANO AUTOR INSTITUIÇÃO TÍTULO ORIENTAÇÃO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

DISSERTAÇÃO 1993 José Carlos Gomes de Oliveira UNESP Uma proposta alternativa para a pré-alfabetização 
matemática de crianças portadoras de deficiência auditiva Prof. Dr. Mário Tourasse Teixeira Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2005 Janine Soares de Oliveira CEFET-RJ 
A comunidade surda: perfil, barreiras e caminhos 

promissores no processo de ensino-aprendizagem em 
matemática 

Prof. Dr. Antônio Maurício Castanheira 
das Neves Ensino de ciências e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2006 Fábio Alexandre Borges UEM 
Institucionalização das representações sociais sobre a 

deficiência e a surdez relações com o ensino de ciências e 
matemática 

Prof. Dr. Luciano Gonsalves Costa. Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2006 Flaviane Reis UFSC Professor Surdo: a política e a poética da transgressão 
pedagógica Dra. Gladis Perlin Educação 

DISSERTAÇÃO 2007 Rita Sidmar Alencar Gil UFPA 

Educação Matemática de Surdos um estudo das 
necessidades formativas dos professores que ensinam 

conceitos matemáticos no contexto de educação de 
deficientes auditivos em Belém/PA 

Prof. Dr. João dos Santos Protázio Educação em Ciência e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2007 Elaine Botelho Corte Fernandes USF 
Copio escrevo e aprendo um estudo sobre as concepções 

(re) veladas dos estudos surdos em suas práticas de 
numeramento-letramento numa instituição (não) escolar 

Professora Dra. Jackeline Rodrigues 
Mendes Educação 

DISSERTAÇÃO 2008 Beneilde de Fátima Chagas Teixeira UFPA Geometria perceptiva arte e informática na educação de 
surdos nas séries iniciais Prof. Dr. João dos Santos Protázio. Educação em Ciência e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2008 Vera Lúcia Biscaglia Pereira UFSM Investigação ação escolar situação problemas na 
aprendizagem de conceitos matemáticos Prof. Dr. Fábio da Purificação de Bastos Educação 

DISSERTAÇÃO 2008 Ruth Capistrano de Souza UFPA Relações ordinais sob controle contextual em crianças 
surdas Prof. Dr. Grauben Assis Psicologia: Teoria e Pesquisa do 

Comportamento 

DISSERTAÇÃO 2008 Márcia Cristina Amaral da Silva UEM A escrita numérica por crianças surdas bilíngues Profa. Dra. Clélia Maria Ignatius 
Nogueira Lucena 

Educação para a ciência e o Ensino de 
Matemática 

DISSERTAÇÃO 2008 Elielson Ribeiro de Sales UFPA 
Refletir no silêncio: um estudo das aprendizagens na 
resolução de problemas aditivos com alunos surdos e 

pesquisadores ouvintes. 

Prof. Dr. Francisco Hermes Santos da 
Silva Educação em Ciência e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2009 Kátia Tatiana Alves Carneiro UFPA Cultura surda na aprendizagem matemática: o som do 
silêncio em uma sala de recursos multifuncional Profa. Dra. Isabel Cristina Rodrigues de Educação em Ciência e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2009 Paulo Roberto do Nascimento CEFET-RJ Uma proposta de formação do professor de matemática 
para 

Prof. Dra. Tereza Maria Rolo Fachada 
Levy Cardoso Ensino de ciências e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2009 Leda Marçal Sales PUC MG Tecnologias digitais na educação matemática de surdos 
em uma escola pública regular: possibilidades e limites Prof. Simão Pedro Pinto Marinho Educação 

DISSERTAÇÃO 2009 Maisi Duarte Leite UFPE “Design da interação de interfaces educativas para o 
ensino de matemática para crianças e jovens surdos” Prof. Dr. Alex Sandro Gomes Ciência da Computação 

DISSERTAÇÃO 2010 Franklin Rodrigues de Souza UNIBAN Exploração de frações equivalentes por alunos surdos: 
uma investigação das contribuições da musicalcolorida 

Profa. Dra. Lulu Healy (Siobhan Victoria 
Healy) Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2010 Oswaldo Elias Nassim Júnior CUML O ensino da Matemática e os alunos surdos: as 
possibilidades da Linguagem Logo 

Profa. Dra. Tárcia Regina da Silveira 
Dias Educação 
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Quadro 4: Trabalhos relacionados à área de 2011 a 2014 

CATEGORIA ANO AUTOR INSTITUIÇÃO TÍTULO ORIENTAÇÃO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

DISSERTAÇÃO 2010 Natalina Socorro Souza Martins Paixão UFPA Saberes de docentes que ensinam matemática para surdos Prof. Dr. Tadeu Oliver Gonçalves Educação em Ciência e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2011 Maria Janete Bastos das Neves UFPA 
A Comunicação em Matemática na sala de aula: 

obstáculos de natureza metodológica na educação de 
alunos surdos 

Prof. Dr. Francisco Hermes Santos da 
Silva Educação em Ciência e Matemática 

DISSERTAÇÃO 2012 Cristiano Bezerra UNIBAN A interação entre aprendizes surdos utilizando o fórum de 
discussão: limites e potencialidades 

Profa. Dra. Solange Hassan Ahmad Ali 
Fernandes Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2012 Heliel Ferreira dos Santos UNIBAN Simetria e Reflexão investigação em uma escola inclusiva Profa. Dra. Lulu Healy (Siobhan Victoria 
Healy) Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2012 Kauan Espósito da Conceição UNIBAN A construção de expressões algébricas por alunos surdos: 
as contribuições do micromundo mathsticks 

Profa. Dra. Lulu Healy (Siobhan Victoria 
Healy) Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2012 Gerciane Gercina da Silva UNIBAN O ensino de matrizes: um desafio mediado para aprendizes 
cegos e aprendizes surdos 

Profa. Dra. Solange Hassan Ahmad Ali 
Fernandes Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2012 Geise de Moura Freitas UFRJ 
A construção de um projeto de educação bilíngue para 

surdos no colégio de aplicação do INES na década de 1990 
o início de uma nova história 

Profa. Dra. Sonia de Castro Lopes Educação 

DISSERTAÇÃO 2013 Márcia Cristina Souza UEL 
Contextos educacionais inclusivos de alunos surdos: ações 
frente à realidade inclusiva de professores de matemática 

da educação básica 
Profa. Dra. Rosana Figueiredo Salvi Ensino de ciências e Matemática 

TESE 2013 Fábio Alexandre Borges UEM A educação inclusiva para surdos: uma análise do saber 
matemático intermediado pelo Intérprete de Libras 

Profa. Dra. Clélia Maria Ignatius 
Nogueira. 

Educação para a ciência e o Ensino de 
Matemática 

TESE 2013 Elielson Ribeiro de Sales UNESP A visualização no ensino de matemática: uma experiência 
com alunos surdos Profa. Dra. Miriam Godoy Penteado Educação Matemática 

DISSERTAÇÃO 2013 Cláudio de Assis UNIBAN Explorando a ideia do número racional na sua na sua 
representação fracionária em Libras 

Profa. Dra. Solange Hassan Ahmad Ali 
Fernandes Educação Matemática 

TESE 2014 Silvia Teresinha Frizzarini UEM 
Estudo dos registros de representação semiótica: 

implicações no ensino a aprendizagem da álgebra para 
alunos surdos fluentes em língua de sinais 

Profa. Dra. Clélia Maria Ignatius 
Nogueira 

Educação para a ciência e o Ensino de 
Matemática 

DISSERTAÇÃO 2014 Elizabete Leopoldina da Silva UNIBAN Luz, câmera, ação: adaptando uma teleaula de frações para 
o público surdo 

Profa. Dra. Solange Hassan Ahmad Ali 
Fernandes Educação Matemática 

TESE 2014 Fabiane Guimarães Vieira Marcondes UNIBAN Os sentidos do zero: as metáforas nas expressões de 
Alunos surdos e professores de matemática 

Profa. Dra. Lulu Healy (Siobhan Victoria 
Healy) Educação Matemática 
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Diante da análise da produção acadêmica dos trabalhos coletados, percebi um 

crescimento considerável das produções acadêmicas que auxiliam na melhoria da qualidade 

do ensino de matemática para Surdos. Para dar maior clareza quanto ao conteúdo de cada 

trabalho, organizei-os (Quadro 5) elucidando seus participantes, objetivos e a metodologia 

utilizada na pesquisa. 

Dos 31 trabalhos consultados, seis se dedicaram a investigar a ação de professores que 

ensinavam a alunos surdos, suas estratégias, dificuldades e avanços. Os demais tiveram como 

foco os alunos surdos, em que se observavam as aprendizagens e mais especificamente como 

eles aprendem a matemática diante das dificuldades com relação à língua e à falta de preparo 

dos professores. Dos trabalhos que investigaram os professores, nenhum dedicou-se a 

observar da própria prática docente. 
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Quadro 5: Sujeitos, Objetivos e Metodologias das dissertações e Teses 

Autor ano Quais os sujeitos? Qual o objetivo? Qual metodologia? 

Oliveira 1993 Seis crianças surdas. Sugerir aos professores que trabalham na pré-alfabetização de crianças deficientes auditivas uma seqüência de conteúdos que 
possa auxiliá-los no desenvolvimento de atividades de matemática. 

Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 

Oliveira 2005 32 estudantes de três 
turmas diferentes 

Apresentar informações relevantes, bem como análise de alguns aspectos centrais sobre os surdos enquanto indivíduos ou grupo 
social, no âmbito de educação especial e, particularmente, no que se relaciona ao ensino de matemática para surdos 

Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 

Borges 2006 Professores O presente trabalho trata das possíveis correlações entre as representações docentes e o ensino para surdos. Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 

Reis 2006 Professores Tem a intenção de contribuir para a melhoria da representação do professor surdo, sua realidade, sua importância no quadro 
pedagógico dos surdos. 

Escolhi para esta dissertação a 
metodologia da observação e a coleta de 

Narrativas de professores surdos. 

Gil 2007 Professores Analisar as necessidades formativas dos professores de matemática na educação de deficientes auditivos, tendo em vista o seu 
desenvolvimento profissional. 

O estudo foi desenvolvido com base na 
abordagem qualitativa, na perspectiva da 

pesquisa-ação 

Leite 2007 Seis alunos surdos Projetar uma interface educativa que apresente de forma eficaz uma gama variada de situações para enriquecer a experiência 
cognitiva do surdo no campo das estruturas aditivas. 

Metodologia de 
Design centrado no usuário 

Fernandes 2007 Alunos surdos O objetivo do trabalho é analisar alguns dos significados produzidos pelos surdos em tais práticas de numeramento-letramento, 
para que assim seja possível iniciar uma reflexão sobre a educação matemática dos mesmos. Etnográfica 

Silva 2008 11 crianças surdas Investigar como se dá o processo de construção da notação numérica pelas crianças surdas Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 

Teixeira 2008 11 alunos surdos. 

Investigar em que resulta a prática de ensino diferenciada e especialmente elaborada para alunos surdos, envolvendo o ensino da 
arte e da geometria básica por meio das leituras de obras dos artistas abstracionistas alfredo volpi, piet mondrian e wassily 

kandinsky, utilizando recursos operacionais e visuais das pinturas manual e computacional e, desta maneira, fundamentar uma 
metodologia interdisciplinar. 

Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 

Sales 2008 Seis crianças surdas Verificar se as crianças surdas e os professores pesquisadores, por meio de ações reflexivas em atividades de resolução de 
problemas aditivos, apresentam evidências que demonstram serem indícios de envolvimento e de aprendizagem. Pesquisa-ação 

Souza 2008 Nove alunos surdos Analisar a expansão das contingências de reforçamento envolvendo comportamentos 
Controlados por relações ordinais, em crianças com surdez congênita. 

Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 

Pereira 2008 Seis alunos surdos Investigar ativamente uma abordagem problematizadora na resolução de situações-problema nas aulas de matemática para 
contribuir com o aprendizado de conceitos matemáticos 

Abordagem qualitativa, onde, através da 
dinâmica dos ciclos de 

Investigação-ação na perspectiva 
dialógico-problematizadora 

Nascimento 2009 Seis professores 
Promover ações de formação continuada para professores de matemática da educação básica de modo a: “assegurar que a 

educação especial faça parte de todas as discussões entre aqueles que lidem com o processo educativo e não apenas entre os que 
atuam com portadores de necessidades especiais.” 

Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 
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Autor Ano Quais os sujeitos? Qual o objetivo? Qual metodologia? 

Sales 2009 12 alunos surdos  Identificar limites e possibilidades de uso do computador em aulas de matemática para alunos surdos que 
Apresentam dificuldade de compreensão da lp e diversidade comunicativa. Pesquisa-ação 

Carneiro 2009 01 professor e 05 alunos 
Analisar o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem dos conceitos matemáticos construídos por um grupo de 

cinco alunos com surdez, levando em consideração a cultura surda e as idéias matemáticas construídas em correlação com essa 
cultura. 

Método exploratório descritivo de 
abordagem qualitativa 

Júnior 2010 Dois alunos surdos Descrever e analisar as atividades de programação em linguagem de programação logo para surdos, como elemento facilitador 
no processo ensino aprendizagem de conceitos matemáticos, especificamente nos planos da subjetividade e da cognição. 

O estudo envolveu a observação 
participante com características 

qualitativas para a análise. 

Paixão 2010 Cinco professores A ação de professores Estudo de caso etnográfico 
Souza 2010 17 alunos ouvintes e surdos Uso da musicalcolorida no ensino de frações Disign experiment 

Neves 2011 Três professores e oito 
alunos Conhecer as situações de ensino e aprendizagem em aulas de matemática com surdos Método exploratório descritivo de 

abordagem qualitativa 

Freitas 2012 Alunos e porfessores do 
ines Analisar de que maneira se deu a construção do projeto bilíngue Histórica e bibliográfica 

Bezerra 2012 Oito alunos surdos Que fatores influenciam a interação entre os aprendizes surdos envolvidos na resolução de problemas matemáticos utilizando o 
fórum de discussão? Design research 

Silva 2012 Dois aprendizes cegos e 
quatro aprendizes surdos 

 
Qual o papel das ferramentas materiais, no processo de ensino do conceito de matriz para aprendizes cegos e aprendizes surdos 

do ensino médio, inseridos em escolas regulares de ensino? 
 

Design experiments 

Santos 2012 Cinco alunos surdos e três 
ouvintes 

Investigar os significados para reflexão expressos por alunos surdos e alunos ouvintes durante suas interações com um 
micromundo matemático. Design experiments 

Conceição 2012 Seis surdos O desenvolvimento e adequação de materiais pedagógicos e intervenções de ensino para favorecer o acesso a conceitos 
matemáticos por alunos surdos Design experiments 

Souza 2013 15 professores Objetivo principal de compreender a situação da prática docente frente às dificuldades vivenciadas pelo professor com relação 
ao atendimento do aluno surdo incluído nas aulas de matemática da educação básica. Análise de conteúdo 

Assis 2013 10 surdos adultos usuários 
da libras 

“em que medida a língua brasileira de sinais favorece a comunicação das interpretações que integram os números racionais, na 
forma de fracionária ?”. 

A pesquisa é de natureza exploratória e 
descritiva e de caráter qualitativo 

Silva 2014 Três surdos Objetivo central adaptar uma teleaula do programa telecurso 2000, que aborda o conceito de frações, para alunos surdos a fim de 
viabilizar o acesso deste público a esse meio de ensino a distância. 

A pesquisa é de natureza exploratória e 
descritiva e de caráter qualitativo 
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Autor Ano Quais os sujeitos? Qual o objetivo? Qual metodologia? 

Frizzarini 2014 Sete alunos surdos 

Apontar, por meio de reflexões analíticas, como se processa a construção dos registros de representação de objetos algébricos 
e suas coordenações nos processos de ensino e aprendizagem da álgebra para alunos fluentes em língua de sinais. Também 

foram analisados os conhecimentos prévios de três alunos surdos do ensino médio espanhol, em uma escola regular de 
barcelona. 

Engenharia didática 

Marcondes 2014 20 alunos surdos A investigar os diferentes sentidos que alunos surdos e professores de matemática dão a esse zero e a influência dos recursos 
linguísticos utilizados neste processo. Design experiments 

Borges 2013 
Duas turmas do 9º ano do 

ensino fundamental de 
escolas diferentes 

A entender como se dá o ensino e a aprendizagem de matemática por estudantes surdos que contam com o apoio de um 
intérprete de libras. 

A pesquisa é de natureza exploratória e 
descritiva e de caráter qualitativo 

Sales 2013 Oito alunos surdos. Em que aspectos os processos de visualização matemática contribuem para a apropriação de conteúdos de matemática para 
alunos surdos? 

A pesquisa é de natureza exploratória e 
descritiva e de caráter qualitativo 
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Com relação às leituras das dissertações e teses, tive o intento também de verificar se 

porventura poderia encontrar um trabalho com a pesquisa semelhante à minha. Alguns 

apresentam semelhanças, mas nenhum experimento foi feito utilizando a metodologia 

“Investigação da Própria Prática” em que são registradas as ações de todos os participantes 

envolvidos e, mais especificamente, a do próprio pesquisador. 

Os trabalhos coletados apresentam uma diversidade de objetivos e, dentre eles, 

considero alguns parâmetros importantes para o crescimento dessa área do conhecimento: 

 

 Análise da criação do ensino bilíngue; 

 O uso das novas tecnologias para o ensino de matemática para surdos; 

 Análise da formação dos professores; 

 Os significados das representações matemáticas; 

 Como se dá a aprendizagem de matemática. 

 

Assim, diante das análises feitas nas pesquisas consultadas, exponho para você, leitor, 

o meu percurso pedagógico de aprendizagens no ensino de matemática para alunos surdos, 

utilizando a Libras como primeira língua. 

 

 

2.4.1 O “não saber” dos professores e pesquisadores. 

 

 

O “não saber” que tornam os professores e pesquisadores deficientes pode ser o 

alimentador de um poder para a busca do conhecimento que gera a transformação. 

Diante das leituras feitas para fundamentar esta pesquisa, trago algumas convergências 

nos autores consultados sobre um determinado “não saber”, a Libras. Os mesmos imergiram 

no ensino de matemática para Surdos com uma falta. Podemos dizer uma “deficiência”? 

Para alguns, as experiências vividas no ensino de matemática para surdos não foram 

traumáticas, mas, para outros, existiram momentos angustiantes. Alguns autores foram pegos 

de surpresa, sem saber a Libras, mesmo durante a graduação ou a docência. Mas, o importante 

visto nas pesquisas é que, mesmo os autores não dominando a Libras, ela não se caracterizou 

como um empecilho para que eles continuassem e permanecessem estagnados com o “não 

saber”. Dentre eles podemos citar: Oliveira (2005), Borges (2006), Gil (2008), Carneiro 
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(2009), Sales (2009), Neves (2011), Conceição (2012), Silva (2012), Sales (2013), Souza 

(2013), Frizzarini (2014). 

Alguns autores justificam que não existia à época de graduando a disciplina de Libras 

no curso, e que a mesma passou a ser exigida anos mais tarde. Isto se configurou no ano de 

2005 pelo Decreto 5626. Para outros autores, mesmo com os conhecimentos da disciplina de 

Libras, depararam-se com o surdo na sala de aula de forma repentina. E agora? É neste 

momento que sentimentos de angústia eclodem e são mais presentes e, no caso de alguns 

autores aqui citados, foi o começo para aprendizagem de uma nova língua e de estímulos para 

continuar. 

A minha imersão na Libras, como já mencionada na introdução, foi impactante, pois 

não conhecia praticamente nada sobre inclusão. Oliveira (2005) relata que: 

 

[...] cursava ainda a faculdade, licenciatura em Matemática na UFF, quando 
fui solicitada a dar aulas para surdos do Ensino Médio. Dirigi-me às turmas 
segura do conteúdo a ser trabalhado, que incluía funções exponenciais e 
logarítmicas. Diante da turma, no entanto, percebi que meus conhecimentos 
eram insuficientes para favorecer-lhes a aprendizagem. Faltava algo. Mais 
tarde, descobriria que se tratava de uma metodologia apropriada para surdos 
(OLIVEIRA, 2005, p. 8, grifo meu). 

 

Para Borges (2006), as coisas não foram tão diferentes. Vivenciou algo muito parecido 

por meio de uma: 

 
[...] experiência pessoal no ato de estar ensinando ciências e matemática 
para surdos. Para mim esse era um “mundo estranho” ao qual eu fora 
apresentado quando estava “a dois passos da sala de aula”; uma situação que 
me foi reveladora da impotência humana diante do desconhecido. Foi 
experimentando as limitações da minha atuação no magistério com 
educandos surdos que despertei um interesse pela transformação da prática 
pedagógica desse contexto (BORGES, 2006, p. 10, grifo meu). 

 
[...] Desconheço completamente a surdez! Esta foi a impressão que tive e 
que também compartilhei com a coordenação daquela escola quando fui 
convidado para atuar como professor na disciplina de matemática 
(BORGES, 2006, p. 12, grifo do autor). 

 

Para Sales (2013, p. 84), que se deparou, sem saber, com oito alunos surdos numa 

turma de 40 discente, relata: “O profissional “completo” desabou”. Diante de uma situação 

surpreendente, ao se deparar com alunos surdos, disse: “Ela é surda, como assim?”. Nesse 

momento ele se recordou da sua formação acadêmica, lembrando “que durante os quatro anos 

na universidade nunca havia sido abordado sobre educação especial”. Sales (2013) diz ainda 
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que ao longo de toda a sua “vida pessoal e acadêmica nunca havia refletido sobre a educação 

inclusiva", “e que a partir da experiência, o interesse de adquirir novos conhecimentos para 

proporcionar crescimento pessoal e profissional o motivou a fazer alguns cursos que 

pudessem contribuir com a formação continuada”. Neves (2011, p. 12), reconhecendo o seu 

“não saber”, diz que enxergou “o aspecto da sua formação que precisava ser desenvolvido”. 

Para Gil (2008), ao se deparar com o “não saber” em sua pesquisa, teve a: 

 
[...] oportunidade de enveredar por uma modalidade de ensino, da qual ainda 
não tinha domínio, mas que lhe possibilitou maior aprofundamento sobre a 
temática, as metodologias específicas, as Leis, a História da Educação dos 
Surdos, além da troca de experiências com os professores da Instituição 
(GIL, 2008, p. 183). 

 

Carneiro (2009, p. 146), assim como os outros autores citados anteriormente, também 

expressou as suas angústias quanto ao seu “não saber” com relação ao ensino de Surdos. 

Informa que: 

 

[...] a princípio atuando na sala de recurso, tinha grandes dificuldades com a 
utilização da LIBRAS (sic) - o uso de sinais pelos surdos ultrapassa os 
objetivos de uma simples comunicação, constitui o meio pelo qual se 
expressam as subjetividades e as identidades desses indivíduos [...] Na época 
de minha atuação neste espaço, como não conhecia muitos sinais, esta foi 
uma grande barreira enfrentada na minha experiência comunicativa com os 
alunos, minha angústia era tamanha que acreditava ser este o maior 
obstáculo à aprendizagem matemática (CARNEIRO, 2009, p. 92). 

 

Conceição (2012), além de expressar as suas faltas com relação ao ensino, comenta 

sobre sua formação e relata que os discursos de seus colegas eram os mesmos. Vejamos: 

 

Uma questão que me preocupa bastante é que em meu curso de licenciatura 
em nenhum momento tivemos discussões ou matérias que nos permitissem 
estudar sobre os alunos com necessidades educacionais especiais (NEE). Em 
algumas escolas que atuei o relato dos professores era sempre de que não 
estavam preparados para trabalhar com esses alunos. Nas rodas de conversa 
era bastante comum ouvir os professores reclamarem da lei que trata da 
inclusão, diziam que só funcionava no papel, pois colocar esses alunos em 
sala de aulas regulares não era inclusão uma vez que os professores não 
tinham preparo para enfrentar tal situação e não sabiam como lidar com isso 
(CONCEIÇÃO, 2012, p. 21).  

 

Percebi que a imersão de alguns profissionais na área da Educação Inclusiva aconteceu 

de forma surpreendente por se depararem com o “não saber”. De modo geral, inexiste o 
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profissional que esteja totalmente preparado para suportar as adversidades encontradas nas 

salas de aula depois da Declaração de Salamanca. Quanto à área da “Educação Matemática 

Inclusiva” a que estou transitando, podemos atenuar as nossas deficiências como educador 

consultando trabalhos e experiências relacionadas à área no projeto “Rumo à Educação 

Matemática Inclusiva” 10. 

 

A ausência de conhecimento do professor sobre as peculiaridades das 
deficiências, o não reconhecimento das potencialidades destes estudantes e a 
não flexibilização do currículo podem ser considerados fatores 
determinantes para barreiras atitudinais, práticas pedagógicas distanciadas 
das necessidades reais dos educandos e resistência com relação à inclusão 
(MIRANDA; GALVÃO FILHO, 2012, p. 139). 

 

É necessário que passemos estes conhecimentos, e acredito que durante o curso 

podemos indicar, dar sugestões, submeter os graduandos a algumas situações de inclusão, 

apresentá-los, mesmo que aos poucos, a novas experiências para que diminuamos o impacto 

ao se depararem com alunos deficiência. Ou seja, apresentá-los a um “saber”. 

 
O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 
realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que 
flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado 
com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 
história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 
com os outros atores escolares na escola, etc. (TARDIF, 2010, p. 11). 

 

Assim, podemos não eliminar, mas atenuar nos graduandos o “não saber”. Um “não 

saber” que os tornam deficientes e que pode ser o alimentador de um poder que gera a 

transformação. Com relação a essa deficiência que é provocada pelo não saber, Araujo (2011, 

p. 16) diz que quando nós, professores, nos deparamos com alunos com deficiência, onde é 

imprescindível o saber da Educação Inclusiva, a situação inverte-se, ou seja, ficamos 

“temporariamente na condição de deficiente”. Temporariamente pelo fato do “não saber” 

servir de estímulos para a busca do conhecimento. Nesta pesquisa, cito alguns autores que 

foram em busca desse conhecimento pelo fato de se depararem com o “não saber”. 

Parabenizo-os. 

 

                                                 
10 Podemos dizer que este site possui um arcabouço de informações e trabalhos relevantes à área, com 
experiências riquíssimas da área de Inclusão. Maiores informações estão disponíveis no site 
www.educaomatematicainclusiva.net.br, assim como nos sites http://ersalles.wordpress.com/, 
http://www.leoakio.com/ dentre outros. 

http://www.leoakio.com/
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2.4.2 As estratégias: como devem ser? 

 

 

“Foi experimentando as limitações da minha atuação no magistério com educandos 

surdos que despertei um interesse pela transformação da prática pedagógica desse contexto” 

(BORGES, 2006, p. 10). Analisando a fala do Borges (2006), como já citei antes o “não 

saber” pode ser um impulsionador para algumas pessoas na busca de novos conhecimentos. 

Para outras não, por representar uma estagnação, um empecilho para continuar. Isto é muito 

ruim para um professor, pois ficará às margens do não conhecimento, ficará sujeito às 

mesmices e não crescerá profissionalmente. Quem se esconde de tais vivências, que eu chamo 

de fundamentais para o crescimento pessoal e profissional, finge o seu não preconceito e 

exacerba, de forma clara, o seu baixo potencial de criatividade por trás da falta de atitude. 

Ficará para sempre acometido pela deficiência acobertada pelo “não saber”. Não é educador, é 

deficiente, possui uma falta.  Para Ponte (1998, p. 13), “muitos professores continuam a achar 

que o seu papel é receber formação, não se assumindo ainda como os protagonistas que 

deveriam ser neste processo”. 

Ponte (1998, p. 13), ainda tentando contribuir para alterar a situação na perspectiva do 

desenvolvimento profissional, sugere algumas ideias fundamentais:  

 
1. A profissão docente exige o desenvolvimento profissional ao longo de 
toda a carreira. 2. A formação “formal” (inicial, contínua, especializada e 
avançada) é um suporte fundamental do desenvolvimento profissional. 3. O 
desenvolvimento profissional é favorecido por contextos colaborativos 
(institucionais, associativos, formais ou informais). 4. O desenvolvimento 
profissional de cada professor é, no essencial, da sua responsabilidade. 5. O 
desenvolvimento profissional visa tornar os professores mais aptos a 
conduzir um ensino da Matemática adaptado às necessidades e interesses de 
cada aluno e a contribuir para melhorar as instituições educativas, 
realizando-se pessoal e profissionalmente. 6. O conhecimento profissional 
envolve diversos domínios, como a Matemática, o currículo, o aluno, a 
aprendizagem, a instrução, o contexto de trabalho e o autoconhecimento. 7. 
A chave da competência profissional é a capacidade de equacionar e 
resolver problemas da prática profissional. 8. O trabalho investigativo em 
questões relativas à prática profissional é fundamental para o 
desenvolvimento profissional do professor (PONTE, 1998, p. 13, grifo meu).  

 

Os autores que cito nesta pesquisa vivenciaram um “não saber” que os impulsionaram 

para uma explosão de conhecimento em suas atividades.  
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Fazer parte de um projeto sem assumir, desde o início, uma posição de 
compromisso e empenho significa representar nesse projecto um papel 
secundário, não chegando a viver uma verdadeira experiência de 
investigação (PONTE, 2002, p. 11). 

 

A verdadeira experiência contribui para um crescimento pessoal e profissional que 

com certeza os habilitará para provocar transformações no seu íntimo, e também no outro. O 

outro que é educável. 

 

Todo mundo é educável. Todo mundo deve ser educado. Não importa por 
que meio e a que preço! Assim, para que todos se apropriem dos saberes ou 
das maneiras de pensar consideradas indispensáveis, os grandes educadores 
estão dispostos a tudo (MEIRIEU, 2004, p. 75). 

 

São muitas as estratégias de ensino construídas pelos autores consultados, e por que 

não os denominar de “Educadores Matemáticos”? Entretanto, trago algumas estratégias que 

acredito serem suficientes para mostrar, ou dar uma ideia do panorama de como estão as 

pesquisas quando nos referimos à educação de Surdos. Alguns autores, diante de suas 

experiências, já conseguiam dimensionar certos fatores de extrema relevância no ensino de 

matemática para Surdos. Neves (2011) relata que: 

 
[...]. Inquestionavelmente o processo de alfabetização matemática com 
surdos deve envolver um profundo domínio da Língua de Sinais, do 
conhecimento matemático e de metodologias apropriadas que possam tornar 
o aprendizado significativo para estes educandos (NEVES, 2011, p. 18). 

  

Com relação às estratégias de ensino: 

 

[...] a escolha de metodologias11 que considerem os laços culturais do 
aprendiz faz a aprendizagem mais prazerosa, pois o desejo de aprender 
depende muito da compreensão que o aluno consegue alcançar 
(CARNEIRO, 2009, p.147). 

 
As interações interculturais motivam a busca constante por novas estratégias 
de ensino que contemplem a classe como um todo, compartilhar 
conhecimentos e descobertas através da relação entre distintas culturas faz 
parte do crescimento intelectual do ser humano (CARNEIRO, 2009, p. 146, 
grifo meu). 

 

                                                 
11 Em meu entender a autora refere-se às “estratégias” de ensino em sala de aula. 
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Esta ação da busca revela o compromisso com a educação, com o outro. São 

profissionais12 que têm atitude e buscaram, em suas práticas, provocar transformações. Às 

vezes, a busca por transformações ocorre por se depararem com ambientes escolares que 

apresentam deficiências e Borges (2006, p. 89) reforça a ideia dizendo que, “o sistema escolar 

parece ser incapaz de lidar com a deficiência, haja vista que suas deficiências se revelam 

maiores que as dos “deficientes”!”. 

Gil (2007), falando sobre a formação de professores, admite que parece, ainda, uma 

realidade: 

 
[...] Hoje (sic), o desafio mais importante que o professor tem de enfrentar é 
o atendimento às diferentes necessidades educativas de seus alunos, trazido 
pelos paradigmas da heterogeneidade, exigindo mudanças que permeiam 
desde os sistemas educativos até a formação do professor (GIL, 2007, p. 80). 

 

A autora relata ainda sobre uma real necessidade de adaptação curricular para a 

flexibilização, para que possamos obter maiores sucessos com relação ao ensino das pessoas 

com deficiência. Para isso: 

 

[...] o importante é que sejam consideradas as reais necessidades do 
aluno no momento das adaptações. Os princípios da heterogeneidade, 
diversidade e individualidade devem ser respeitados tanto no que diz 
respeito aos alunos quanto aos professores (GIL, 2007, p. 82). 

 

Um ponto interessante da pesquisa de Gil (2007) é que ela diagnostica, que com 

relação à Libras, os surdos: 

 
[...] precisam ser educados nela, e é claro que isso gera mudanças nos 
objetivos educacionais da escola, trazendo um desalojamento de posições 
entre educadores ouvintes e o incentivo para a formação e colocação de 
professores surdos (GIL, 2007, p. 161). 

 

Percebo que a autora faz menção à Libras como algo de extrema importância no 

processo de ensino e de aprendizagem. Mas, corroboro com Gil (2007), Carneiro (2009) 

quando dizem que: 

 

                                                 
12 Nas leituras dos trabalhos do estado da arte pude perceber estes profissionais: Pereira (2008), Gil 
(2007), Sales (2013), Borges (2013), Oliveira (2008), Carneiro (2009). 
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[...] uma das muitas dificuldades no ensino-aprendizagem da matemática 
para alunos com surdez, pode também estar focalizada no pensamento 
abstrato utilizado em sua linguagem, onde muitas vezes, ainda é relevante a 
mídia escrita e a oralidade, neste caso este alunado necessitará da mediação, 
que é a da língua materna. Não se pode pensar em adequar metodologia para 
o ensino de Matemática a este grupo, sem se pensar em ações conjuntas, 
articuladas a língua materna, é imprescindível conhecer as características do 
aluno com surdez (CARNEIRO, 2009, p. 52). 

 

E diante dessa necessidade de formação para uma educação de qualidade para os 

Surdos, Gil (2007, p. 179) afirma ainda que é necessário conhecer novas estratégias para 

trabalhar com os surdos, pois, devido às suas características visuo-motoras “é necessário que 

o professor explore em suas atividades vários tipos de linguagem: desenho, pinturas, o corpo, 

a dramatização, a mímica, o computador, colagem, fotografias, cartazes, painéis e etc.”. Gil 

(2007) e Carneiro (2009) convergem na mesma linha de pensamento e, esta última afirma que 

com relação à aprendizagem do aluno surdo, a educação: 

 
[...] para ser mais eficaz, deveria ser pautada principalmente na percepção 
visual e na manipulação de material concreto como elementos facilitadores, 
onde metodologias diferenciadas seriam importantes para atingir esta 
clientela (CARNEIRO, 2009, p. 127). 

 

Diante desta necessidade, Oliveira (2005, p. 30, grifo meu) fala num potencial que 

também deve ser despertado nos professores, ou seja, “para que o diálogo com os surdos se 

desenvolva, será necessário que o professor busque desenvolver a competência visual-

espacial”. Sales (2009) também discorre sobre essa importância da busca por novos 

conhecimentos, e diz que: 

 

[...] a ação do professor na busca por materiais digitais e estratégias 
pedagógicas com características inclusivas é perpassada pelas experiências 
deste profissional com ambientes educativos mais atentos à inclusão. Mas, 
sobretudo, deve ser embasada em aprofundamentos teóricos no tema. Nesse 
sentido, o professor deve buscar, continuamente conhecimentos que 
subsidiem e amparem práticas pedagógicas mais inclusivas (SALES, 2009, 
p. 95, grifo meu). 

 

O que deve ser levado em consideração na educação de Surdos, e que exige algo 

diferenciado, além do processo de comunicação, é a forma como planejamos nossas aulas. 

Devemos priorizar a utilização de recursos visuais, e isto auxilia de forma relevante a 

aprendizagem do aluno ouvinte caso estejam dividindo o mesmo espaço escolar. Vale 

salientar que: 
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[...] a natureza surda é diferente, o comportamento dos alunos surdos em 
classe é bastante diferenciado dos ouvintes, são geralmente muito ativos e 
dispersam com muita facilidade, o que dificulta sua compreensão e 
concentração por tempo prolongado em aulas que são somente expositivas 
(CARNEIRO, 2009, p. 128). 

 

Isso requer um tempo maior para o planejamento da aula e também do tempo de ação 

nela. Nesse sentido, Sales (2009, p. 69) diz que para que os objetivos de uma aula sejam 

alcançados por todos os alunos, implica “em usar um maior número de aulas". 

Com relação ao ensino de matemática para Surdos, Neves (2011) o enxergou como um 

desafio. Esclarece ainda que:  

 
[...] o desafio maior certamente é proveniente das barreiras de comunicação 
no processo de ensino e aprendizagem do surdo. Como toda Língua, a 
LIBRAS (sic) tem sua especificidade que precisa ser significativamente 
dominada pelos seus usuários para que o processo comunicativo possa 
acontecer de forma clara e precisa (NEVES, 2011, p, 14, grifo meu). 

 

Gil (2007) revela ainda que o ensino de matemática para alunos Surdos exige um 

“novo professor” que entenda as especificidades de cada língua, e só assim “permitirá ao 

mesmo a possibilidade de formulação de exercícios usando uma linguagem mais adequada a 

compreensão dos mesmos” (GIL, 2007, p. 179). 

Vejo ainda que, dentre os autores pesquisados, alguns têm utilizado recursos das 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) como auxílio nas suas estratégias de 

ensino de matemática. Gil (2007) e Teixeira (2008) fazem uso do programa “Paint” da 

Microsoft® por acreditarem no potencial da Ferramenta. Teixeira (2008) utiliza por acreditar 

no poder da “visualização” como meio para a aprendizagem matemática, no que é 

corroborada por (Souza, F., 2010, p. 22), afirmando que “o desempenho dos aprendizes 

surdos é melhor quando a informação é apresentada visualmente”. Sales (2009, p. 96) afirma 

que na utilização de recursos digitais, “no caso dos surdos é recomendável a presença de 

informações visuais, textos curtos que não comprometam o entendimento e o uso da 

LIBRAS”. Teixeira (2008) diz que é por meio da visualização, que é um dos cinco níveis de 

compreensão da Geometria, dentro do modelo de pensamento geométrico de Van Hiele, que o 

aluno poderá compreender as figuras globalmente, isto é, que as figuras são entendidas pela 

sua aparência. Presmeg (2006) apud Sales (2013, p. 67), desenvolvendo estudos sobre a 

utilização da visualização em pesquisas, descobre que o termo visualização teve início com o 

grupo de pesquisa chamado Grupo de Psicologia da educação matemática (Psychology of 

Mathematics Education - PME), no qual iniciaram estudos a partir de 1980. Ressalta ainda a 
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possibilidade da visualização matemática para a formação de conceitos em matemática [...] 

citando Bishop (1989) no final dos anos de 1980 com pesquisas relacionadas à área. 

Outro ponto a ser destacado e que deve ser levado em consideração como de extrema 

necessidade no ensino de matemática para Surdos, é o que constatei na pesquisa de Pereira 

(2008), ou seja, é necessário um ensino bilíngue e que o professor deve ser conhecedor da 

Libras. 

 
Diante do enunciado de situações-problema, do diálogo e das 
problematizações, houve a necessidade da tradução dentro da realidade 
bilíngüe (sic). Para isso, percebeu-se que é necessário conhecer os sistemas 
lingüísticos (sic) envolvidos, no caso, LIBRAS (sic) e português escrito, para 
ter acesso aos conhecimentos prévios dos alunos e professor, bem como o 
conhecimento de expressões específicas da matemática, para compreender o 
que está sendo problematizado, em nosso caso o conceito matemático de 
função (PEREIRA, 2008, p. 242). 

 

Silva E. (2014) também constatou isso em sua pesquisa, informando uma melhora no 

desempenho dos alunos a partir de algumas modificações nas teleaulas de matemática 

adaptadas ao público Surdo. Ela diz: 

 
Obtivemos nessa pesquisa indícios de melhora do material. Acreditamos que 
apresentar a Teleaula na primeira língua do público alvo, que as adaptações 
no cenário e cuidados com o conteúdo que realizamos na TA13 e na AA14 
foram necessárias e as tornaram mais acessível (sic), entretanto notamos que 
não foi (sic) suficiente enunciados (sic) contextualizados e ter todo um 
trabalho com a parte visual para ajudar os surdos a realizarem esses 
exercícios (SILVA, E., 2014, p. 110). 

 

Silva E. (2014, p. 108) diz ainda que tentou deixar “a linguagem escrita a mais clara 

possível, com frases curtas, e sempre levando em consideração a questão visuo-espacial”, o 

que é manifestado também como sugestão por Souza (2010, p. 73) optando em utilizar “textos 

sempre no presente, com os verbos, quando possível, no infinitivo e frases curtas nos 

enunciados das atividades”. Teixeira (2008) em seus experimentos na pesquisa de mestrado 

fez algumas modificações em suas atividades propostas por orientações da professora regente 

da sala de investigação 

 

A professora de Matemática nos colocou pontos importantes que devem ser 
levados em consideração, quando desenvolvemos atividades com crianças 

                                                 
13 Teleaula Adaptada (TA). 
14 Apostila Adaptada (AA). 
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surdas: 1. Não se deve trazer muitas informações novas de uma só vez, por 
conta de sua linguagem; 2. Quando necessárias, estas novas informações 
devem ser transmitidas de cada vez e utilizando frases curtas. Estas 
observações foram importantes para nós porque assinalam que o professor, 
ao elaborar uma atividade para a sala de aula, deve fazer uso de palavras que 
façam parte do contexto do aluno ou o auxiliem no conhecimento de outras 
palavras, para que isso não se torne um obstáculo no desenvolvimento da 
aprendizagem (TEIXEIRA, 2008, p. 80). 

 

Ainda com relação à melhoria das teleaulas para ouvintes, Silva E. (2014, p. 110) 

revela uma modificação que poderia provocar resultados favoráveis, ou seja, “se o intérprete 

fosse um professor de matemática surdo”. 

As produções acadêmicas são incipientes nesta área, mas o que já se tem produzido dá 

indícios de como traçamos um caminho melhor para o planejamento das estratégias de ensino. 

Desta forma, poderemos ter melhores resultados com relação ao ensino de matemática para 

Surdos. Vale salientar que: 

 
A limitação auditiva causada pela surdez (audição é um dos sentidos que 
mantém o ser humano em permanente contato com o meio ambiente) pode 
dificultar a aquisição de informações produzidas em ambiente educacional, 
caso as metodologias utilizadas não sejam adequadas para atender as 
especificidades do aluno com surdez, deixará este sem autonomia e quase 
que totalmente dependente da ação escolar (CARNEIRO, 2009, p. 149). 

 

Alguns autores, também na perspectiva da melhoria da qualidade do ensino de 

matemática para surdos, preferiram utilizar as Novas Tecnologias com Micromundos. Mas, o 

que vem a ser micromundo15? Segundo Papert (1986, p. 151) apud Santos (2012, p. 33) um 

micromundo pode ser visto como: “um ambiente de aprendizagem interativa baseado no 

computador onde (sic) os pré-requisitos estão embutidos no sistema e onde (sic) os aprendizes 

podem tornar-se ativos, arquitetos construtores de sua própria aprendizagem”. 

Neste Estado da Arte, também fazendo uso das tecnologias, três autores utilizaram a 

ideia de Seymour Papert para produzir novos conhecimentos com relação ao ensino de 

matemática para Surdos fomentando aprendizagens, cito: Júnior (2010) (Figura 3), Conceição 

(2012) (Figura 4) e Santos (2012) (Figura 5). Santos (2012) e Conceição (2012) fizeram uso 

da ferramenta dentro da perspectiva de “micromundo”, não que Júnior tenha feito, mas os três 

utilizaram a tão conhecida Tartaruga do Logo.  

 

                                                 
15 Para maiores informações consultar http://projetologo.webs.com/texto1.html. Acessado em 29 de 
setembro de 2014. 

http://projetologo.webs.com/texto1.html
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Figura 3: Equipamento utilizado e os alunos surdos interagindo com o pesquisador 
Fonte: Júnior (2010, p. 56, 57, 60) 

 

 

Figura 4: Página inicial do Micromundo e ao lado o aluno fazendo uso 
Fonte: Conceição (2012, p. 41 e 72) 

 

 

Figura 5: Tela inicial do Micromundo e ao lado os alunos e pesquisadores 
Fonte: Santos (2012, p. 46 e 94) 

 

Durante a leitura dos trabalhos relacionados à área, percebi que o Instituto Felipe 

Smaldone16 teve grande participação na construção e colaboração com as pesquisas 

                                                 
16 Para maiores informações, consultar o site http://institutofelipesmaldone.com.br/. 
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relacionadas à área. O instituto oferece atendimento educacional à população surda da região 

metropolitana de Belém e municípios vizinhos. Oferece Educação Básica nas Modalidades de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental e Programa de Estimulação Essencial. Ele teve 

grande participação para o início das produções acadêmicas na área do ensino de matemática 

para Surdos no estado do Pará, por permitir que pesquisas fossem realizadas por professoras 

que desenvolviam alguma atividade na instituição, ou que os alunos sujeitos da pesquisa 

pertencessem ao instituto. Esses trabalhos são de, Gil (2007) (Figura 6), Teixeira (2008) 

(Figura 7) e Carneiro (2009). 

 

 

Figura 6: Alunos interagindo com uma das estratégias, o “Jogo Trilha das Cores” 
Fonte: Dissertações de Gil (2007, p. 108) e de Teixeira (2008, p. 44) 

 

  

Figura 7: Alunos interagindo com uma das Estratégias, o “Bloco Lógico” 
Fonte: Dissertação Teixeira (2008, p. 84) 
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Percebi que as estratégias utilizadas pelos autores favorecem o visual e também a 

interação dos alunos, fugindo completamente de um ensino tradicional expositivo (figuras 8 e 

9). 

 

 

Figura 8: Alunos interagindo com as estratégias de Geometria 
Fonte: Pereira (2008, p. 181 e 187) 

 

 

Figura 9: Estratégia “Jogo do Boliche” 
Fonte: Silva (2008, p. 112) 

 

Assim, com esse entendimento de deficiência que está atrelada a uma questão social e 

às estratégias consultadas, almejamos um ensino de matemática de qualidade para a 

comunidade surda, vislumbrando um ensino feito por ILS com formação na área de 

matemática, por professores fluentes em Libras ou até escolas especializadas que adotam o 

sistema de ensino bilíngue. 

Sobre a presença de ILS em sala de aula Borges e Nogueira (2013) diz: 
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Não que a presença do intérprete de Libras não tenha aspectos positivos, mas 
devemos descartar que a escola é pensada e organizada para uma maioria 
ouvinte e que, como a entrada do Intérprete de Libras nas escolas ainda é um 
fato novo, muito ainda se tem para repensar sobre como se organizar um 
ensino que realmente considere os alunos surdos, os ouvintes e o intérprete 
de Libras em um mesmo ambiente (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 48). 

 

Diante de tudo isso, acredito que estamos num caminho de ida sem volta para 

podermos provocar transformação nesta modalidade de ensino, e não num caminho para 

procurar culpados, pois aquele que se exime deste tipo de ensino e de pesquisa, contribuir 

para a estagnação. 

 
Muito dos alunos surdos atualmente são analfabetos funcionais. Um estudo 
realizado pelo Gallaudet College em 1972 mostrou que o nível médio de 
leitura dos surdos de dezoito anos que concluíram o curso secundário nos 
Estados Unidos atingia o nível de um aluno de quarto ano primário, e um 
estudo do psicólogo britânico R. Conrad indica situação semelhante na 
Inglaterra, onde os alunos surdos, formando-se no secundário, leem no 
mesmo nível de crianças de nove anos (CONRAD, 1979 apud SACKS, 
2010, p. 145). 

 

Aqui em Aracaju, Souza (2010, p. 106) traz um relato de uma professora em seu livro, 

fruto de uma pesquisa de doutorado: “Eles passavam 14 a 15 anos para concluir o ensino 

fundamental e chegam ao segundo grau sem saber ler. O ensino era todo desenvolvido em 

cima da silabação”. Souza (2010) diz ainda que a: 

 
[...] observação da professora confere com os dados colhidos na secretaria da 
escola. Se, para atingir a quinta série no ensino fundamental, os surdos 
levam em média nove anos, para atingir a oitava série, 14 ou 15 anos é um 
tempo coerente. (SOUZA, 2010, p. 106). 

 

Diante das semelhanças dos relatos dos autores, do que ocorre com a educação do 

surdo, fica evidente que o fracasso ainda existe. Então, fica o questionamento: como se 

encontra atualmente a situação da educação do surdo no Brasil? 

 
A falta de compreensão e de produção dos significados da língua oral, o 
analfabetismo massivo, a mínima proporção de surdos que têm acesso a 
estudos de Ensino Superior, a falta de qualificação profissional para o 
trabalho, etc., foram e são motivos para três tipos de justificativas impróprias 
sobre o fracasso da educação de surdos. Em primeiro lugar, está a atribuição 
aos surdos do fracasso. [...] Em segundo lugar, está a culpabilização aos 
professores ouvintes por esse fracasso. E, em terceiro lugar, está a 
localização do fracasso nas limitações dos métodos de ensino. Nos três tipos 
de justificações mencionadas, evita-se toda uma possível denúncia acerca do 
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fracasso da instituição-escola, das políticas educacionais e da 
responsabilidade do Estado. O que fracassou na educação dos surdos foram 
as representações ouvintistas acerca do que é o sujeito surdo, quais são os 
seus direitos linguísticos e de cidadania, quais são as teorias de 
aprendizagens que refletem condições cognitivas dos surdos, quais as 
epistemologias do professor ouvinte na sua aproximação com os alunos 
surdos, quais são os mecanismos de participação das comunidades surdas no 
processo educativo [...] (SKLIAR, 2013, p. 18, grifo meu). 

 

Vejo que para termos resultados favoráveis na qualidade da aprendizagem do aluno 

surdo, é necessário repensarmos sobre as estratégias de ensino utilizadas, a formação 

continuada de professores, e olharmos a fundo, de forma investigativa, o papel da escola e do 

Estado. 

 

 

2.4.3 Os sinais: eles existem? 

 

 

Os sinais que ainda não existiam e que apenas tinham como referência o 
dicionário de Libras, tiveram, em sua maioria, algum tipo de modificação 
após a discussão de seus significados, até se chegar a uma convenção 
estabelecida. (FRIZZARINI, 2014, p. 92). 

 

Inicio dizendo que, com relação aos sinais da Libras, os mesmos obedecem a um 

rigoroso sistema de Configuração de Mão – (CM). Aqui nesta pesquisa, teremos como 

referência as Configurações de Mão da Libras de um curso produzido pela Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos – (FENEIS) (ANEXO 9.1). A CM foi de 

extrema importância para esclarecer as nuances da comunicação em Libras.  

Quero esclarecer e relatar aqui sobre as minhas angústias quanto ao ensino de 

matemática para Surdo, levando em consideração os sinais de matemática como também 

manifestado por Frizzarini (2014) em sua pesquisa. Neste sentido, Teixeira (2008) discorre 

sobrea a grande importância desse conhecimento para o ensino e para a aprendizagem. 

 

O educador deve conhecer [...] LIBRAS (sic) para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem, porque sem esse conhecimento, fica pouco favorável 
a compreensão e comunicação entre aluno e professor (TEIXEIRA, 2008, p. 
95). 

 

Mas, que sinais são esses? Eles existem? 
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Esses foram os meus primeiros questionamentos quando me deparei com a situação do 

“não saber”, que é similar ao da Neves (2011). 

 
Uma das primeiras barreiras a aparecer neste processo é o fato de que como 
a Língua de Sinais ainda está em processo de construção, existem muitos 
símbolos matemáticos que não têm uma equivalência em sinais. Muitos 
sinais são convencionados provisoriamente entre educador e educando em 
sala de aula para que o processo de ensino e aprendizagem possa acontecer 
[...] (NEVES, 2011, p. 18). 

 

O que Neves (2011) relata também é descrito por Frizzarini (2014), que pelo fato dos 

termos não existirem, há um prejuízo com relação ao planejamento prévio do ensino, e, 

consequentemente, com a aprendizagem. Decorrente disto, os professores negociam sinais 

para serem utilizados em sala para favorecer a aprendizagem. 

 
Além disso, os textos escritos em Libras estão ainda em estudo e não 
existem materiais que favoreçam a difusão dos sinais matemáticos a ponto 
de se tornarem reconhecidos por todos os que trabalham com surdos, pelo 
menos regionalmente, assim como acontece com os outros sinais. Essa 
dificuldade de trabalhar com os sinais matemáticos, em Libras, é percebido 
por outros professores da área, tendo que planejar e estabelecer seus próprios 
sinais para a comunicação nas aulas de Matemática (FRIZARRINI, 2014, p. 
100, grifo meu). 

 

Diante de tudo isso fui buscar os sinais de matemática. Na procura por resultados 

favoráveis na pesquisa, deparei-me mais com tristezas do que alegrias, pois pouco encontrei. 

Pesquisei em dicionários de Libras, perguntei a surdos, fiz buscas na internet e não obtive 

resultados favoráveis que me estimulassem a querer mais. Encontrei apenas um vídeo da 

Zanúbia Dada, uma professora surda de matemática, postado no Youtube em 16 de dezembro 

de 2009 que já possuía mais de 15.000 visualizações até setembro de 2014 (figuras 10 e 11), e 

outro vídeo chamado “Glossário de Matemática” (figuras 12 e 13) postado em 15 de junho de 

2011 com 1.300 visualizações até setembro de 2014, produzido por um professor chamado 

Jurandir Leonardo L. Abath. A este último, enviei alguns e-mails para manter contato e 

maiores informações, mas não obtive resposta. 
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Figura 10: Imagem de abertura do vídeo no youtube 
da Zanúbia Dada 

Fonte: www.youtube.com.br 
 

 

Figura 11: Imagem do vídeo disponível no youtube 
de Zanúbia Dada 

Fonte: www.youtube.com.br 

 

Figura 12: Imagem do fim do vídeo no youtube do 
Glossário de Matemática 

Fonte: www.youtube.com.br 
 

 

Figura 13: Imagem do vídeo disponível no youtube 
de Jurandir Leonardo L. Abath 
Fonte: www.youtube.com.br 

 

 

Acredito que estes tenham sido os primeiros vídeos postados no Youtube para 

promover a disseminação do conhecimento dos sinais de matemática em Libras17. Eles, diante 

da surdez, tomaram a iniciativa de postar e disseminar algo que merecia atenção. É como se 

dissessem: estamos carentes de uma regulamentação, eis aí o que tenho e o que sei. 

Ainda não existe uma consolidação ou uma regulamentação dos sinais em Libras em 

matemática. Frizzarini (2014, p. 92), em sua pesquisa de doutorado, manifesta dificuldades 

para a realização devido à falta de sinais de matemática, recorrendo a termos semelhantes no 

objetivo de fazer uma adaptação, ou seja, palavras que apresentavam mesmos significados, 

mas que não traduzem a realidade da linguagem matemática científica. No entanto, vale 
                                                 
17 Outros vídeos podem ser encontrados em pesquisas no Youtube com as palavras-chave: 
“Maotematica”, “Sinalário de Matemática”, “Glossário de Matemática”, ou ainda no site 
www.librasmatematica.com.br. 

http://www.toutube.com/
http://www.toutube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com.br/
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salientar que seu objetivo era fazer com que os Surdos aprendessem a matemática. Frizzarini 

(2014) relata que: 

 
[...] para os termos matemáticos que ainda não existiam, nos sinais em 
Libras foi utilizado o Dicionário da Língua Brasileira de Sinais (INES, 
2008), na busca de palavras com os mesmos significados dos termos 
matemáticos, como, por exemplo, das palavras “semelhante”, “contido”, 
“pertence”, entre outras. Esses sinais, encontrados no dicionário da Libras, 
serviram de referência para a produção dos novos sinais utilizados na 
Matemática que, com a orientação da descrição em Português dos termos 
utilizados nas atividades, foram substituídos por outros sinais mais 
apropriados (FRIZZARINI, 2014, p. 92). 

 

Como são poucos os sinais matemáticos, e alguns ainda “não existem” 18, geralmente 

o procedimento adotado pelos ILS e professores, é fazer uma adaptação, ou recorrer a “criar” 

um novo sinal em sala, como detectei na dissertação de Santos (2012, p. 83), com os sinais de 

“reflexão” (Figura 14) e “simetria” (Figura 15) manifestados por duas duplas de alunos, 

sujeitos da sua investigação. 

 

                                                 
18 Vale salientar que ainda são poucos os sinais específicos da matemática, e os que existem estão mais 
voltados para a aritmética e geometria espacial. Quanto a termos dentro da Álgebra ainda é preciso um 
trabalho que realmente consolide isso na Libras. Isso com certeza vai acontecer por meio dos trabalhos 
que hora aqui trago para sustentar a minha pesquisa. 
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Figura 14: Surgimento do sinal de “Reflexão” 
Fonte: Santos (2012, p. 83) 

 

Figura 15: Surgimento do sinal de simetria 
Fonte: Santos (2012, p. 69) 

 

Sacks (2010) com relação à importância da Libras e os desprendimentos para seu 

fortalecimento diz que: 

 
[...] o uso linguístico do espaço, maravilhou e absorveu os estudiosos da 
língua de sinais na década de 1970, e só na década de 1980 eles passaram a 
dedicar uma atenção equivalente ao aspecto do tempo. Embora se 
reconhecesse antes que havia uma organização sequencial nos sinais, ela era 
considerada fonologicamente sem importância, basicamente porque não 
podia ser “lida”. Foi preciso o discernimento de uma nova geração de 
linguista - linguistas que muitas vezes são, eles próprios, surdos ou usuários 
nativos da língua de sinais, com capacidade para analisar os refinamentos 
dessa língua com base na experiência própria, “de participantes” [...] 
(SACKS, 2010, p. 78). 

 

Não podemos desmerecer o trabalho árduo para a consolidação da Libras, mas vejo 

que ainda estamos num processo de construção. E isso é observado em trabalhos recentes 

como o de Santos (2012) e Frizzarini (2014), manifestando que foi necessário criar sinais que 

ainda não existiam. Frizzarini diz que para a execução da sua pesquisa foi necessária a criação 

de uma tabela provisória. 

 

Antes de realizar esse estudo mais detalhado, uma tabela provisória dos 
termos matemáticos foi distribuída, no dia 23 de maio, para cada aluno, até 
que os novos termos estivessem todos produzidos. O principal objetivo dessa 
tabela foi estabelecer com os alunos os sinais dos termos matemáticos que 
faziam parte das atividades e, assim, unificá-los, para servir de apoio durante 
a realização de qualquer tipo de atividade matemática realizada durante a 
aplicação da sequência (FRIZZARINI, 2014, p, 92). 
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Como é um campo em construção, precisamos dar encaminhamento para melhorias. 

Quem sabe no futuro, possamos desenvolver um projeto de consolidação, em nível nacional, 

destes sinais da matemática? 

O que tenho identificado também, como acontece em todas as línguas, é o 

regionalismo; ou seja, podem aparecer sinais de matemática variados para uma mesma 

situação, e que podem gerar um entendimento errado pelo aluno surdo caso o mesmo não 

tenha conhecimento. 

Para dar uma maior clareza, vejamos abaixo a representação do sinal em Libras para 

as frações 2/3 e 1/3 respectivamente (figuras 16 e 17). 

 

 

Figura 16: Sinal da fração 2/3 sem a indicação da 
barra 

Fonte: Assis (2013, p. 75) 
 

 

Figura 17: Sinal da fração 1/3 sem uso da indicação 
da barra 

Fonte: Assis (2013, p. 83) 

 

Estes sinais parecem dar mais aproximação com a realidade para um bom 

entendimento de fração pelo aluno surdo. Entretanto, existe outro sinal, para a representação 

em Libras, do sinal de fração que pode dar uma má interpretação ao que se pretende. Ou seja, 

há a representação do sinal de fração, composto por três movimentos: o primeiro, 

representando o algarismo do numerador; o segundo, representando a barra com o dedo 

indicador; e o terceiro, representando o algarismo do denominador. Vale salientar que com a 

utilização destes três movimentos, o aluno surdo pode entender o dedo indicador, no segundo 
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movimento, como o sinal de subtração, e, assim, proceder desta forma. Logo a intenção do 

professor de passar a informação de fração é entendida pelo aluno como subtração. 

Assis (2013) traz em seu trabalho os sinais demonstrados pelos alunos para a 

representação da barra da fração (Figura 18). Em tempo, ele também faz menção para más 

interpretações e sugere que: 

 

[...] exceções poderiam ser feitas aos sinais de “BARRAclmenos” por este 
ser aparentemente muito semelhante ao sinal matemático, em Libras, de 
subtração ( “MENOS”) podendo levar erros de interpretação e ao sinal 
“BARRAclinclinada” que aparenta ter significado já identificado em 
dicionário como meio ou metade por Capovilla e Raphael (2008) (ASSIS, 
2013, p. 135). 

 

 

Figura 18: Sinal da barra do conteúdo de fração 
Fonte: Assis (2013, p. 135) 

 

O que é manifestado no trabalho de Assis (2013) com relação ao entendimento, pelo 

aluno surdo, de fração como subtração, é encontrado também no trabalho de Silva E. (2014) 

através do aluno Matheus, em sua investigação. 

 
Matheus: PORQUE QUANDO TELEAULA DÁ AULA FRAÇÃO TODO+ 
SURD@+ ENTENDER COMO MENOS. POR QUÊ? PORQUE SURD@+ 
NÃO CONHECER AQUELE SINAL (SILVA E. 2014, p. 71). 

 

Diante disto, constatei que os sinais de Libras da matemática ainda é uma coisa a ser 

bem investigada. 

Quanto aos trabalhos já consagrados no mundo acadêmico, verifiquei casos em que a 

imersão dos profissionais na Educação Inclusiva aconteceu de forma surpreendente e com 

certa inexperiência profissional por não ter sido capacitado durante a graduação ou porque 
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não entrou num processo de formação continuada de forma antecipada para diminuir as 

dificuldades com relação ao ensino. 

Foram constatados casos em que os profissionais, sujeitos das pesquisas investigadas, 

ou seus próprios autores, se depararam com o “não saber”. O “não saber” que os 

desestabilizaram e que também serviu para que eles se mobilizassem em busca de novos 

conhecimentos e novos cursos, proporcionando um crescimento profissional e acadêmico em 

relação à Educação Matemática Inclusiva. 

Desta forma, foram surgindo novas estratégias de ensino e também novos materiais 

didáticos e manipuláveis para a melhoria da qualidade do ensino. 

Nos sinais de Libras da matemática, como evidenciado nas pesquisas, ainda se 

constatam entraves no ensino por ser um campo em construção. Faltam sinais, e os que 

existem, ainda não são consolidados na língua de sinais como os da álgebra. Os que existem, 

estão mais concentrados na Aritmética e na Geometria Espacial. 

Espero que com esta pesquisa eu possa, de alguma forma, contribuir para o mundo 

acadêmico na melhoria da qualidade do ensino de matemática em Libras como primeira 

língua. 

A seguir mostro, em detalhes, o meu campo de pesquisa, limitado a uma escola na 

cidade de Aracaju e seus participantes, através de uma Investigação da Própria Prática para 

que, juntos, analisemos as dificuldades e as possibilidades para este tipo de ensino. Convém 

salientar que tudo está registrado através de câmeras de vídeo, e os mesmos, por si só, já 

expressam as ações do comportamento revelado nas aulas de matemática; aulas nas quais são 

usadas tarefas em nível de Exercícios e Problemas. Nelas faço Reflexão, imergindo no 

conceito da própria palavra consagrada por autores renomados, e também faço análises das 

minhas ações que convergem para as práticas de um Professor Reflexivo. 
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3 INVESTIGAÇÃO DA PRÓPRIA PRÁTICA 

 
 

 

Muitos questionamentos surgiram no início desta pesquisa sobre qual metodologia 

dar-me-ia suporte para trilhar o meu caminho. Conforme minha trajetória de vida, teria que 

culminar em uma que provocasse transformações, algo em que eu estivesse envolvido e 

promovesse ações pedagógicas para a melhoria da qualidade do ensino. Não me identifico 

com pesquisas em que haja apenas observação, e seus resultados devem instigar, através do 

dinamismo, novas pesquisas. Elas não devem servir apenas como mais um exemplar para um 

acervo. 

Como já tenho experiência com a pesquisa em que me encontro envolvido, que foi 

durante o mestrado, sento-me muito à vontade para experienciar novamente. 

 

Na concretização da sua missão, o professor actua a diversos níveis: 
conduzindo o processo de ensino-aprendizagem, avaliando os alunos, 
contribuindo para a construção do projecto educativo da escola e para o 
desenvolvimento da relação da escola com a comunidade. Em todos estes 
níveis, o professor defronta-se constantemente com situações problemáticas. 
Os problemas que surgem são, de um modo geral, enfrentados com boa 
vontade e bom senso, tendo por base a sua experiência profissional, mas, 
frequentemente, isso não conduz a soluções satisfatórias. Daí, a necessidade 
do professor se envolver em investigação que o ajude a lidar com os 
problemas da prática (PONTE, 2002, p. 5). 

 

A pesquisa tem que me dar suporte para falar, agir, interagir, avaliar, reavaliar, coletar, 

organizar e analisar os dados para cumprir um objetivo em que eu viso transformação. Mas, 

para que minha busca por novos conhecimentos, que se debruçam sobre o ensino de 

matemática possa ser considerada uma pesquisa, devo desenvolvê-la para contemplar as três 

condições dentro do entendimento de Beillerot (2001) apud Ponte (2002, p. 4). Ou seja: deve 

ser aquela que “(i) produz conhecimentos novos ou, pelo menos, novos para quem investiga; 

(ii) segue uma metodologia rigorosa; e (iii) é pública”. 

Ponte (2004b), buscando estreitar relações com as ideias de Beillerot, clarifica o que 

significa pesquisar. 

 

Na minha perspectiva, trata-se de um processo fundamental de construção do 
conhecimento que começa com a identificação de um problema relevante – 
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teórico ou prático – para o qual se procura, de forma metódica, uma resposta 
convincente que se tenta validar e divulgar (PONTE, 2004b, p. 4). 

 

Consultei autores renomados na área de pesquisa e percebi a riqueza que existe com 

relação à produção de conhecimento dentro de uma sala de aula. Conhecimento produzido 

que reflete os avanços e as angústias dos professores pesquisadores em sala de aula. 

 
É surpreendente a descoberta de si no próprio objeto e é por isso que, muitas 
vezes, o próprio sujeito torna-se “objeto” de investigação e de construção de 
conhecimento. É o horizonte da descoberta, o descortinador da lógica da 
pesquisa, isto é, é o caminho sistemática e criticamente refletido que 
demonstra a possibilidade de uma construção metódica do próprio processo. 
Todas as construções possíveis são possibilidades de realização do ser que 
somos. O que “revelamos” no objeto conhecido é parte de nós na mesma 
medida em que somos sujeitos integrantes do mundo. Ser sujeito que 
interage no mundo em um sentimento de pertença demonstrado pelos apegos 
emotivos que representam nossa vontade permanente de ser mais. A 
realidade que fala em nós e por meio de nosso ser é o descortinar de um 
processo dinâmico na tarefa cotidiana de dissipar a ignorância das coisas, 
que tanto nos conduz ao sofrimento. O apego ao saber é a descoberta de uma 
possibilidade de superação dos limites que a sociedade de classes nos impõe 
(GHEDIN, 2012, p. 165). 

 

Podemos produzir muito em sala e temos o poder da transformação dentro e fora dela. 

Um poder por meio do conhecimento que rompe as barreiras da sala e invade a sociedade 

alertando e desejando mudanças. 

Ponte (1998, p. 2) analisando as questões referentes ao desenvolvimento profissional 

do professor, afirma que: 

 

[...] tem-se um movimento de dentro para fora, cabendo ao professor as 
decisões fundamentais relativamente às questões que quer considerar, aos 
projectos que quer empreender e ao modo como os quer executar. [...] Dá-se 
especial atenção às suas potencialidades. [...] Implica o professor como um 
todo nos seus aspectos cognitivos, afectivos e relacionais. [...] Tende a 
considerar a teoria e a prática de uma forma interligada. [...] Dá-se grande 
importância à combinação de processos formais e informais. O professor 
deixa de ser objecto para passar a ser sujeito da formação. Não se procura a 
“normalização” mas a promoção da individualidade de cada professor. Dá-se 
atenção não só aos conhecimentos e aos aspectos cognitivos, para se 
valorizar também os aspectos afectivos e relacionais do professor (PONTE, 
1998, p.2). 

 

“As investigações dos professores podem ter interesse para uma comunidade 

profissional mais alargada do que a dos actores que viveram directamente o processo” 

(PONTE, 2002, p. 18). 
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A “Investigação da Própria Prática”, além de ser permeada de reflexões, dilemas e 

angústias na construção do conhecimento, é desenvolvida dentro do meio acadêmico e mais 

precisamente dentro de uma sala de aula, com olhar em todos os atores, incluindo o 

pesquisador que assume o papel de professor. “Desse modo, a pesquisa do profissional sobre 

a sua própria prática é orientada por valores, mas não está ao serviço de quaisquer valores – a 

não ser os valores da qualidade da educação e do questionamento e reflexão” (PONTE, 

2004b, p. 41). 

Mas o que podemos esperar da Investigação da própria prática? 

 
A investigação dos profissionais sobre a sua prática pode ser importante por 
várias as razões. Antes de mais, ela contribui para o esclarecimento e 
resolução dos problemas; além disso, proporciona o desenvolvimento 
profissional dos respectivos actores e ajuda a melhorar as organizações em 
que eles se inserem; e, em certos casos, pode ainda contribuir para o 
desenvolvimento da cultura profissional nesse campo de prática e até para o 
conhecimento da sociedade em geral (Ponte, 2002). Este campo de 
investigação, essencialmente profissional, tem como grande finalidade 
contribuir para clarificar os problemas da prática e procurar soluções. Note-
se, no entanto, que tal trabalho pode ser conduzido numa lógica, sobretudo 
de intervir e transformar, sabendo à partida onde se quer chegar, ou numa 
lógica de compreender primeiro os problemas que se colocam para delinear, 
num segundo momento, estratégias de acção mais adequadas (PONTE, 
2004a, p. 2, grifo do autor). 

 

Diante do que pretende a Investigação da Própria Prática, detalharei melhor sobre esta 

metodologia que tem crescido muito no Brasil com o objetivo de levar conhecimentos 

construídos em pesquisas dentro de salas de aula. A esse respeito, Ponte (2002) mostra quatro 

grandes razões para que os professores façam pesquisa sobre a sua própria prática: 

 

[...] (i) para se assumirem como autênticos protagonistas no campo curricular 
e profissional, tendo mais meios para enfrentar os problemas emergentes 
dessa mesma prática; (ii) como modo privilegiado do desenvolvimento 
profissional organizado; (iii) para contribuírem com a construção de um 
patrimônio de cultura e conhecimento dos professores como grupo 
profissional; e (iv) como contribuição para o conhecimento mais geral sobre 
os problemas educativos (PONTE, 2002, p. 3). 

 

Vale salientar que os conhecimentos produzidos nestas investigações servem para que 

a sociedade saiba o que ocorre entre quatro paredes. São resultados que objetivam provocar 

transformações para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Diante disto, trago 

a fala de Souza (2013), com a qual ela elucida um pouco da sua história que converge com a 

minha busca nesta pesquisa. 
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Tenho a necessidade de compreender o meu trabalho e contribuir de alguma 
forma para com a melhoria das ações docentes, pois acredito que enquanto 
professora atuante, sou eu quem deva construir uma prática docente que 
atenda adequadamente aos alunos que estão sob minha responsabilidade 
(SOUZA, 2013, p. 14). 

 

Mas, não seria a Investigação da Própria Prática uma Pesquisa-Ação? 

  

Outro conceito muito próximo do de pesquisa sobre a prática é o de 
pesquisa-acção. No entanto, a natureza e objectivos da pesquisa-acção são 
caracterizados de modo muito diverso por vários autores, dando origem a 
intermináveis polémicas. Para alguns, há um único modo de se fazer 
pesquisa-acção, aquele que prossegue certos objectivos, subordinados a uma 
preocupação de justiça e mudança social, sendo os aspectos especificamente 
profissionais considerados meramente técnicos e relegados para segundo 
plano (PONTE, 2004b, p. 41). 

 

Zeichner (2005), em seu artigo intitulado “Pesquisa dos educadores e formação 

docente voltada para a transformação social”, de Cadernos de Pesquisas, adota o termo 

pesquisa-ação com um significado bastante amplo: “uma pesquisa sistemática feita por 

profissionais sobre as suas próprias práticas” (ZEICHNER, 2005, p. 65, grifo meu). Ou seja: 

Pesquisa-Ação é investigar a própria prática. 

Além de trazer esta definição da pesquisa-ação, a investigação em práticas docentes 

em sala de aula, aponta e defende a: 

 
[...] “idéia (sic) de que devemos tratar a pesquisa-ação de uma maneira muito 
mais séria [...] e reforçar os laços do movimento de pesquisa-ação com as 
lutas mais amplas por justiça social, econômica e política em todo o mundo” 
(ZEICHNER, 2005, p. 64). 

 

Assim, é necessário que entremos em sala de aula para que possamos provocar 

transformações, porque: 

 

[...] a pesquisa educacional não entra ou pouco entra na sala de aula, pois os 
professores, na verdade estão se formando mais com os outros professores 
dentro das escolas do que nas aulas das universidades ou dos institutos de 
formação (CHARLOT, 2012, p. 104). 

 

Ao analisar o que alguns autores chamam de “Investigação da Própria Prática”, que, 

por sinal, nas referências encontradas há convergências com relação à sua definição e o 

percurso metodológico da “Pesquisa-ação”, Lima e Nacarato (2009) esclarecem que: 
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[...] o termo pesquisa-ação, principalmente no contexto brasileiro, tem sido 
utilizado com os mais diferentes significados, atendendo até mesmo 
interesses de gestores de políticas públicas de características neoliberais, 
afastando-se de sua concepção original. Para evitar falsas interpretações em 
sua utilização, temos optado pela expressão “investigação da própria 
prática”, tal como o faz o Grupo de Trabalho sobre Investigação (GTI), de 
Portugal (LIMA; NACARATO, 2009, p. 244). 

 

Apesar de Lima e Nacarato (2009) utilizarem a mesma nomenclatura para as duas 

pesquisas, nesta investigação opto por dar prioridade ao termo “Investigação da Própria 

Prática” por entender que ela é uma particularidade da Pesquisa-Ação. Isto por ter um foco 

delimitado em uma sala de aula, nas ações e reflexões de todos os sujeitos envolvidos. Assim: 

 
[...] assume-se frequentemente que os educadores, ao desenvolverem 
pesquisas sobre suas próprias práticas e, consequentemente, ao tornarem-se 
“mais reflexivos”, necessariamente transformar-se-ão em melhores 
profissionais e que o conhecimento produzido por meio de suas 
investigações será necessariamente de grande importância, 
independentemente de sua natureza e qualidade (ZEICHNER, 2005, p. 64, 
grifo do autor). 

 

Logo, por meio de processos de “Reflexão” em sala de aula, que fazem parte do 

processo de investigação, o conhecimento seja produzido para romper as barreiras do 

ambiente escolar e invadir a academia para a melhoria da qualidade do ensino. 

 

 

3.1 A REFLEXÃO 

 

 

Uma palavra forte dentro de um contexto de investigação é a “Reflexão”. Esta me 

acompanha durante muito tempo em minhas atividades docentes. Acredito que mesmo de 

forma inconsciente já tinha uma predisposição para refletir sobre minhas ações e resultados 

em sala. Eles, com certeza, foram geradores de muitas angústias. 

Inicio algumas considerações a respeito da temática sobre reflexão, por entender que 

na Investigação da Própria Prática, ela é condição sine qua non para a atividade investigativa 

em sala de aula. 
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É interessante ressaltar que para termos resultados em pesquisas, que estejam imersas 

no mundo acadêmico, dentro de uma sala de aula, é preciso que os professores se apropriem 

deste saber. 

Mas o que vem a ser a palavra reflexão. De acordo com Pimenta: 

 
Todo ser humano reflete. Aliás, é isso que o diferencia dos demais animais. 
A reflexão é atributo dos seres humanos. Ora, os professores como seres 
humanos, refletem. Então, por que essa moda de “professor reflexivo”? De 
fato, desde o início dos anos 1990 do século XX, a expressão “professor 
reflexivo” tomou conta do cenário educacional, confundindo a reflexão 
enquanto adjetivo, como atributo do próprio ser humano, com um 
movimento teórico de compreensão do trabalho docente (PIMENTA, 2012, 
p. 22). 

 

Já Ghedin (2012, p. 149) fala que todo ser humano, “pelo caráter de sua cultura e por 

ser portador da cultura humana e da cultura de uma determinada sociedade, é um sujeito 

reflexivo”. E que conforme Libâneo (2012), a: 

 
[...] reflexividade é uma característica dos seres racionais conscientes; todos 
os seres humanos são reflexivos, todos pensamos sobre o que fazemos. A 
reflexividade é uma autoanálise sobre nossas próprias ações, que pode ser 
feita comigo mesmo ou com os outros (LIBÂNEO, 2012, p. 66). 

 

Contreras (2012), traz ainda o conceito de “Reflexão Crítica” que utilizarei para 

análise das minhas ações, e que a: 

 
[...] Reflexão Crítica não pode ser concebida como um processo de 
pensamento sem orientação. Pelo contrário, ela tem um propósito muito 
claro de “definir-se” diante dos problemas e atuar consequentemente, 
considerando-os como situações que estão além de nossas próprias intenções 
e atuações pessoais, para incluir sua análise como problemas que têm uma 
origem social e histórica (CONTRERAS, 2012, p. 179, grifo do autor). 

 

Contreras (2012, p. 183) resume o enfoque da reflexão crítica em quatro fases da 

reflexão: 

 

1. Descrever: o que eu faço? 

2. Informar: que significado tem o que faço? 

3. Confrontar: como cheguei a ser ou agir desta maneira? 

4. Reconstruir: como poderia fazer as coisas de um modo diferente? 
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Conforme estas fases estabelecidas pelo autor acima mencionado, vejo que as mesmas 

transitam na minha ação, pelos questionamentos constantes que faço sobre a melhoria da 

qualidade do ensino que pretendo oferecer aos meus alunos. Descrever, quando estou ciente 

das minhas ações em sala de aula; Informar, no objetivo de dar sentido às minhas ações 

planejadas; confrontar, no sentido de ver-me atuando depois de um processo de construção de 

conhecimento específico (a matemática) e da linguagem (a Libras); reconstruir, no sentido de 

perceber meus deslizes – a gente também aprende com eles – e acertos, justificando os 

sucessos conseguidos nas práticas planejadas. 

 

Processos reflexivos dessa natureza, nos quais se constrói a origem de nossas 
práticas e sua natureza ideológica, nos permitirão detectar as diferenças do 
que fazemos com uma ideia libertadora da educação e desenvolver nosso 
papel como intelectuais com a intenção transformadora, tanto das condições 
de nosso trabalho, quanto das práticas educativas e sociais que levamos a 
cabo (CONTRERAS, 2012, p. 183). 

 

Estava imerso num ambiente em que se configurava um processo de ensino que não é 

comum, ou seja, o ensino de matemática em Libras como primeira língua. Desta forma, vejo 

que “a reflexividade consiste, precisamente, nesse processo de tomar consciência da ação, de 

tornar inteligível a ação, pensar sobre o que faz” (LIBÂNEO, 2012, p. 81). 

Fecho meu relato sobre a reflexão, ciente de que ela: 

 
[...] envolve, também, mais do que solução-de-problemas por procedimento 
lógico e racional. Reflexão envolve intuição, emoção, e não é algo que pode 
ser acondicionado em pacotes, como um programa de técnicas para 
professores usarem (ZEICHNER & LISTON, 1996, p. 9, apud PIMENTA, 
2012, p. 137). 

 

Logo, não que esteja largando a razão, mas me sinto envolvido pela emoção, pela 

paixão, pelo tipo de pesquisa, por ter conhecimento de causa, de ter objetivos na pesquisa para 

provocar transformação quanto ao ensino e a aprendizagem de matemática em Libras como 

primeira língua. 

 

 

3.2 O PROFESSOR REFLEXIVO 
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Se a reflexão é inerente a todo ser humano, então o professor, a partir do momento em 

que reflete sobre suas aulas, é um Professor Reflexivo. Mas o que vem a ser um Professor 

Reflexivo? Achei oportuno escrever sobre esta seara por transitar pela leitura do livro 

“Professor Reflexivo no Brasil”, de Pimenta e Ghedin (2012). Nele, encontrei um arcabouço 

enorme de informações, a respeito de como grandes referências da nossa academia discutem 

sobre esta temática. Vale salientar que nesta pesquisa, “Professor Reflexivo” não é discutido 

como um termo que dá qualidade ao professor, ou seja, uma adjetivação, mas, sim, 

encontrando características que o tornam um sujeito responsável pela transformação de uma 

realidade em sala de aula, para a melhoria da qualidade do ensino. 

Na realidade, como característica inerente do ser humano que é a reflexão, Pimenta 

(2012), como já citado anteriormente, faz menção a este termo como sendo uma redundância, 

e ele, o ser humano, reflete. Por que professor reflexivo se ele, como ser humano, já reflete?  

Se todo ser humano reflete, vale salientar que o termo “Professor Reflexivo” surge 

como um conceito criado para dar ênfase aos atributos da “reflexão na ação” do “Professore 

Reflexivo”, que tenta, a partir de suas práticas, buscar soluções para um melhor ensino. Desta 

forma, acredito que exista uma construção do conhecimento dentro da sala de aula, promovida 

pela reflexão, ao que Pimenta chama de “reflexão na ação” (Schon apud Pimenta 2012, p. 23). 

Desta reflexão surge a produção de conhecimentos, que é o conhecimento na ação. 

 

Esse conhecimento na ação é o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, 
que está na ação e que, portanto não a precede. É mobilizado pelos 
profissionais no seu dia a dia, configurando um hábito. No entanto, esse 
conhecimento não é suficiente. Frente a situações novas que extrapolam a 
rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos caminhos, o 
que se dá por um processo de reflexão na ação. (SCHON apud PIMENTA, 
2012, p. 23, grifo da autora). 

 

 

3.3 AS TAREFAS 

 

 

Procuro, nesta parte da pesquisa, detalhar um pouco mais sobre as proposituras das 

aulas planejadas para ensinar matemática para Surdos. Espelhando-me em Ponte (2005), 

chamá-las-ei de “Tarefas”. As tarefas propostas nesta pesquisa foram desenvolvidas visando 

avaliar os alunos e a minha atuação docente, tendo como base as minhas observações inicias 

em relação ao nível de conhecimento da turma. 
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A definição de uma estratégia e a consequente planificação19 do professor 
não decorre apenas do currículo, mas tem necessariamente em conta outros 
elementos, incluindo as características dos alunos e as condições e recursos 
de que dispõe. Estes elementos intervêm todos em simultâneo e influenciam-
se mutuamente (PONTE, 2005, p. 19). 

 

Conforme Ponte (2005, p. 2), há muitos tipos de tarefas de matemática: “são os 

problemas, os exercícios, as investigações, os projectos e as tarefas de modelação”. Nesta 

pesquisa utilizei apenas as Tarefas de Exercícios e de Problemas. 

Quanto aos Problemas, Ponte (2005), citando Polya, diz que “o professor deve propor 

problemas aos seus alunos para que estes possam se sentir desafiados nas suas capacidades 

matemáticas e assim experimentar o gosto pela descoberta”. 

Já os exercícios, servem para o aluno: 

 

[...] pôr em prática os conhecimentos já anteriormente adquiridos. Servem 
essencialmente um propósito de consolidação de conhecimentos. [...] Têm, 
um lugar próprio no ensino da Matemática, mas, [...] o mais importante do 
que fazer muitos exercícios será fazer exercícios cuidadosamente escolhidos, 
que testem a compreensão dos conceitos fundamentais por parte dos alunos 
(PONTE, 2005, p. 5). 

 

Os argumentos principais utilizados para justificar a importância das investigações são 

análogos aos usados para justificar a importância dos problemas, “acrescentando-se ainda que 

as investigações, mais do que os problemas, promovem o envolvimento dos alunos, pois 

requerem a sua participação activa [...] desde a primeira fase do processo – a formulação das 

questões a resolver” (PONTE, 2005, p. 7). 

À medida que relato as tarefas propostas, identifico-as como sendo Exercício ou 

Problema.  

Conforme identifico o perfil dos alunos, faço análises e procuro encontrar a melhor 

escolha para agir dentro da sala de aula. 

 
Ao estabelecer uma estratégia adequada, contemplando diversos tipos de 
tarefa e momentos próprios para exploração, reflexão e discussão, o 
professor dá um passo importante para criar oportunidades que favoreçam a 
aprendizagem dos alunos (PONTE, 2005, p. 23). 

 

                                                 
19 Entender “Planificar” como “planejar”. 
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As tarefas propostas tiveram, ainda, outras variáveis que devem ser levadas em 

consideração, que são: o grau de dificuldade da questão e a sua abstração. Ponte (2005) as 

nomeia, respectivamente, como “reduzido e elevado”, e “aberto e fechado” (Figura 19). 

Vejamos detalhadamente: 

 

 

Figura 19: Relação entre diversos tipos de tarefas em termos do seu grau de desafio e de abertura 
Fonte: Ponte (2005, p. 8) 

 

Para deixar mais claro: 

 
[...] ”um exercício é uma tarefa fechada e de desafio reduzido (2º quadrante); 
um problema é uma tarefa também fechada, mas com elevado desafio (3º 
quadrante); uma investigação tem um grau de desafio elevado, mas é uma 
tarefa aberta (4º quadrante). Resta ainda o 1º quadrante, o das tarefas 
relativamente abertas e fáceis, que designaremos por tarefas de exploração. 
Na verdade, nem todas as tarefas abertas comportam um elevado grau de 
desafio” (PONTE, 2005, p.8). 

 

Mas ainda podemos levar em consideração, também, o tempo, para a solução das 

atividades (Figura 20). 
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Figura 20: Diversos tipos de tarefas quanto à duração 
Fonte: Ponte (2005, p. 10) 

 

O objetivo de fazer a diversificação das tarefas propostas aos alunos é para que 

tenhamos um aprendizado gradativo conforme o grau de dificuldade das atividades propostas. 

Assim, avanço aos poucos fazendo com que, nas últimas tarefas possa exigir um grau maior 

de abstração para fomentar e exigir um aumento da capacidade de raciocínio matemático. 

 

 

3.4 AS AULAS PESQUISADAS 

 

 

Foi no IPAESE que comecei os meus primeiros diálogos com a Comunidade Surda. 

Diálogos cheios de lacunas, por não entender quais seriam os sinais específicos para as 

notações matemáticas. Lá comecei a desenvolver minhas oficinas de matemáticas. Com as 

angústias do processo, também aprendi, cada vez mais, a comunicar-me com eles para 

aumentar a minha fluência em Libras. 

 

Em se tratando da cultura surda, [...] pode ser o primeiro passo para 
reconhecer as diferenças existentes nesta cultura, pois é preciso a 
aproximação com o outro para que se dê um primeiro (re) conhecimento e 
assim, estabelecer saberes acerca desse outro (CARNEIRO, 2009, p. 57). 

 

Assim, como professor/pesquisador e envolvido com a Educação Matemática 

Inclusiva, não pude deixar de dar a minha contribuição à instituição IPAESE no 

desenvolvimento da minha pesquisa. Aquele era o meu momento de imergir na instituição 

para provocar transformações.  

Com autorização do diretor da ciada instituição para fazer a pesquisa de doutorado, 

acompanhei as aulas de uma ex-aluna minha, a Liane, do Curso de Licenciatura em 

Matemática. Possuía uma suspeita de que poderia encontrá-la no IPAESE, por tê-la indicado 
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como excelente aluna e professora de matemática ao diretor. Na ocasião ele estava em busca 

de um professor de matemática que soubesse Libras para assumir as turmas de matemática do 

Ensino Fundamental. Liane tinha todos os pré-requisitos e foi contratada para dar aulas de 

matemática para todos os anos finais do Ensino Fundamental. Assim, abracei a causa 

imergindo em suas turmas, e junto com ela comecei a pesquisar e dar a minha contribuição. 

Barbier (2007, p. 14, grifo do autor) afirma que “o pesquisador descobre que na pesquisa-

ação, [...] não se trabalha sobre os outros, mas e sempre com os outros”. Diz ainda que ele, o 

pesquisador: 

 
[...] não é um agente de uma instituição, nem um ator de uma organização, 
nem um indivíduo sem atribuição social; ao contrário, ele aceita 
eventualmente esses diferentes papéis em certos momentos de sua ação e de 
sua reflexão. Ele é antes de tudo um sujeito autônomo e, mais ainda, um 
autor de sua obra prática e de seu discurso (BARBIER, 2007, p. 19). 

 

A Liane foi muito prestativa e não hesitou em abrir as portas da sua sala para que eu 

pudesse fazer mais uma pesquisa. Ela sempre demonstrou preocupação com a educação dos 

surdos.  

Como combinado, acertei com ela quais seriam as minhas intenções na sala e quando 

começariam as minhas observações.  

No dia marcado para iniciar a observação não me contive em apenas olhar, e sim 

ajudá-la nas aulas, orientando seus alunos sobre as atividades propostas. Com o passar do 

tempo, orientei-a como ensinar determinados conteúdos naquelas práticas incomuns no estado 

de Sergipe. Falo assim por ser a única escola especializada para Surdos em Sergipe. 

Lentamente, estávamos tão envolvidos com o compromisso de ensinar que por vezes 

cheguei a substituía-la. 

Acompanhei as aulas durante o mês de agosto de 2013 e, junto com ela, por meio de 

nossas reflexões, desenvolvemos as aulas de forma colaborativa. Eu, na condição de 

pesquisador; ela, na condição de professora da turma. 

Entretanto, a minha pesquisa sofreu uma alteração radical. Em agosto, a Liane me 

informou que sairia, em 30 dias do IPAESE, que era o tempo de cumprir o Aviso Prévio, pois 

tinha sido aprovada num concurso público. Nesse momento percebi que a minha ideia inicial 

do desenvolvimento da pesquisa começara a mudar de rumos.  

Vi-me diante de um impasse, pois não tinha nenhum outro professor e a instituição 

não tinha como contratar um professor de imediato para as quatro turmas dos anos finais do 
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Ensino Fundamental. Isso me deixou angustiado e comecei a procurar outro professor nas 

mesmas condições. A busca do IPAESE foi incessante por meio de anúncios em jornais e 

divulgação entre amigos, mas não apareceu nenhum professor de matemática que soubesse 

Libras, uma das exigências da contratação; são poucos os profissionais em Aracaju 

Licenciados em Matemática e que são fluentes em Libras. 

Em relação ao meu conhecimento da Libras, já possuía os cursos básico e 

intermediário. Constantemente estava envolvido com a língua, o que é necessário para se 

conseguir certa fluência20. 

Mas, por outro lado, o desenvolvimento profissional de cada professor é 
algo que é da sua inteira e total responsabilidade. Investir na profissão, agir 
de modo responsável, definir metas para o seu progresso, fazer balanços 
sobre o percurso realizado, reflectir com regularidade sobre a sua prática, 
não fugir às questões incómodas mas enfrentá-las de frente, são atitudes que 
importa valorizar. Estas atitudes podem ser mais ou menos favorecidas pelo 
contexto exterior mas, mesmo nas condições mais difíceis, estão sempre ao 
alcance de todo o professor (PONTE, 1998, p. 10-11, grifo do autor). 

 

Como o IPAESE não tinha encontrado outro professor, resolvi assumir as turmas para 

dar a contrapartida à instituição que tanto me ajudou no desenvolvimento da pesquisa. E é 

neste momento que a pesquisa começa a tomar novos rumos metodológicos, com foco em 

minha própria prática docente. Assim, assumindo o papel de professor/pesquisador, iniciei as 

minhas atividades formulando novas questões de pesquisa. 

O objetivo inicial da pesquisa era observar e registrar as ações pedagógicas numa sala 

de aula, para fazer as devidas análises. Como em toda pesquisa pode acontecer imprevisto 

quanto ao seu processo de construção, não fui poupado. Os momentos que antecederam a 

minha entrada em sala foram angustiantes, pois tinha que dar conta de ensinar em quatro 

turmas. Assumir quatro turmas de imediato requer um planejamento para conhece-las e 

planejar as aulas. 

Franco (2005), fazendo menção à pesquisa-ação, diz que:  

 

A imprevisibilidade é um componente fundamental à prática da pesquisa-
ação. Considerá-la (a imprevisibilidade) significa estar aberto para 
reconstruções em processo, para retomadas de princípio, para recolocação de 
prioridades, sempre no coletivo, por meio de acordos consensuais, 
amplamente negociados (FRANCO, 2005, p. 11). 

                                                 
20Fluência é a capacidade de comunicação livre e corrente, não necessariamente perfeita. É um 
conceito muito explorado, mas pouco explicado. Fluência não é aprendida, é adquirida. Uma pessoa 
para ser considerada fluente, não precisa dominar a língua em sua estrutura completa, basta que 
consiga se comunicar naturalmente. 
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Para mim foi um desafio enorme ter que assumir as turmas, pois teria que, além 

desenvolver as atividades do doutorado no 8º ano, teria que preparar aulas para as turmas do 

6º, 7º e 9º anos. 

Tudo isso ocorreu como um acordo com o Diretor do IPAESE. Eu assumiria as turmas 

até que a instituição providenciasse contratar outro professor. Vale salientar que todo o 

serviço prestado ao IPAESE não foi remunerado, apenas caracterizou-se como uma iniciativa 

minha de contrapartida, uma vez que também possuía dedicação exclusiva no IFS, o que me 

impediria de remuneração. 

A pesquisa desenvolvida foi árdua, pois eu tinha as seguintes atribuições: desenvolvê-

la; assumir quatro turmas do IPAESE, produzindo material para todas elas; dar aulas no Curso 

de Licenciatura em Matemática no IFS. Tudo foi muito válido, pois estava aprendendo demais 

nesse período em todas as turmas. As dificuldades me impulsionavam para suprir as 

deficiências do ensino e da aprendizagem. Um ensino permeado de angústias quanto ao 

processo para fazer com que os alunos aprendessem a matemática por meio da Libras, 

levando em consideração a falta de pré-requisitos que os mesmos possuíam. Às vezes 

questiono-me sobre o fato das experiências do “não saber” impulsionar para a formação 

continuada. Isso não é regra. 

Constatei nas aulas ministradas aos alunos surdos que a tabuada ainda era uma coisa a 

ser aprendida. Ela facilita, de forma considerável as atividades em sala de aula. 

A turma apresentava uma faixa média de idade, acima da idade de alunos ouvintes em 

mesmo ano de ensino.  

As aulas eram ministradas nas quintas e sextas-feiras, e tinham uma duração de 

100min a cada dia. Apenas as aulas das sextas-feiras tinham horários seguidos, facilitando o 

trabalho pedagógico do conteúdo trabalhado (Quadro 6). 
Quadro 6: Aulas ministradas e registradas da pesquisa. 

DATA CONTEÚDO TEMPO 

18/10/2013 Ângulo, tipos de ângulos: reto, obtuso, agudo, raso. 100min 

24/10/2013 Conhecer transferidor, medir ângulos 100min 

25/10/2013 Tipos de triângulos, soma dos ângulos internos de um triângulo. 100min 

31/10/2013 

Exercícios para avaliação de aprendizagem do conteúdo de 

Triângulos, Tipos de triângulos, soma dos ângulos internos de um 

triângulo. 

100min 
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01/11/2013 Desigualdade triangular; Esquadros, Ângulos, perímetro, 100min 

07/11/2013 Desigualdade triangular; Esquadros, Ângulos, perímetro 100min 

08/11/2013 Medição de ângulos usando o transferidor 100min 

14/11/2013 Perímetro 100min 

21/11/2013 Perímetro 100min 

22/11/2013 Exercícios de aprendizagem de perímetro 100min 

28/11/2013 Área 100min 

29/11/2013 Área 100min 

05/12/2103 Área 100min 

06/12/2013 Avaliação de perímetro e área 100min 

Fonte: Arquivo do autor 
3.5 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Os principais participantes da pesquisa encontram-se limitados à sala de aula, e como 

utilizei a metodologia da “Investigação da Própria Prática”, também faço parte dos envolvidos 

para construí-la. Contudo, os participantes de grande relevância e imprescindível ao processo, 

são os alunos da turma do 8º ano composta por nove adolescentes surdos (Quadro 7). 

 
Quadro 7: Sujeitos da Pesquisa 
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Fonte: Arquivo do autor 
 

Na turma do 8º ano havia quatro meninos e cinco meninas, todos em fase de 

adolescência com idade média de 16 anos, e todos fluentes em Libras por meio de cursos 

feitos na Associação de pais e amigos dos deficientes auditivos (APADA), ou no próprio 

IPAESE, já que a Libras é disciplina curricular no ensino infantil e fundamental. 

Durante o processo de análise, entrevistei os alunos e detectei apenas uma aluna 

oralizada, a Elizabeth. Com ela eu tinha a oportunidade de manter diálogo em L2, 

pouquíssimas vezes, já que ela utilizava a Libras como sua primeira língua. Dos nove alunos, 

cinco gostavam da disciplina de Matemática e seis gostavam da disciplina de Português. 

Todos eles estudaram, sempre, no IPAESE, e quando perguntado qual a melhor escola, 

IPAESE ou a Escola Inclusiva (Escola regular), foram unânimes em responder sobre o 

IPAESE. Mas, fica o questionamento sobre a unanimidade, sem que eles tenham 

experienciado a escola inclusiva. Pode ser que eles tenham recebido informações de outros 

alunos surdos que estudaram em escola regular no estado ou do município, que sofrerem 

preconceito, discriminação e exclusão. É como se isso fizesse parte de momentos da vida do 

Surdo, e que na leitura dos trabalhos dos autores consultados para fundamentar esta pesquisa, 

fragmentos de textos evidenciam o fato: 

 
Estavam ainda em processo de adaptação. Os professores estranhavam a 
experiência. Observei as aulas e percebi que ocorria dentro da sala de aula 
uma situação de exclusão. Os surdos ficavam isolados em um canto, 
interagindo somente com o intérprete, alguns professores nem mesmo os 
cumprimentavam (OLIVEIRA, 2005, p. 8, grifo meu). 

 

Na verdade, está havendo um processo de “maquiagem” de ensino, de 
aprendizagem, de comunicações bem estabelecidas, de relacionamentos 
interpessoais que não ocorrem etc. Tais problemas sequer são discutidos nas 
escolas com o destaque que merecem. Antes de vislumbrarmos a 
possibilidade de inclusão dos alunos surdos nas escolas, temos que incluir os 
professores por meio de uma formação que contemple realmente a presença 
das maneiras diferentes de se aprender (BORGES, 2013, p. 174, grifo meu). 

 
Poucas lembranças tenho dos tempos minha infância, muito que lembro, 
vem de informações desde do meu início de vida escolar. Ao completar 
quatro anos já fazia meio período em uma escola especial. Meu convívio com 
as crianças ouvintes não era fácil, não me conseguia fazer entender pelos 
colegas e ficava extremamente agressiva. As mães das crianças ouvintes não 
me aceitavam e a discriminação era imensa. Minha mãe, às vezes, ouvia de 
certas mães que eu atrapalhava o desenvolvimento verbal de seus filhos. Mas 
ela, no papel de mãe de uma criança surda, no entanto, se sentia bem 
aventurada de me ver naquela escola tendo o mesmo desempenho que meus 
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colegas. Raramente uma crítica ou discriminação lhe abatia (REIS, 2006, p. 
20, grifo meu). 

 
Esse episódio marcou a diferença na pesquisa, pois nos demos conta de que 
Ana era uma excluída dos excluídos, pois seus pares, por serem surdos já 
eram os excluídos de salas de aula dos ditos “normais”, mas, no ambiente 
dos surdos, não havia espaço para uma surdocega. Mas essa exclusão não 
se dava somente pelos pares de Ana, pois resolvemos analisar o material 
audiovisual e percebemos que ela sequer aparecia na maioria dessas imagens 
e, quando aparecia, estava deslocada do grupo que interagia, embora muitas 
vezes parecendo querer participar (SALES, 2008, p. 119, grifo meu). 

 

“A escola não sabe trabalhar com a instabilidade. Necessita de referências fixas para 

descrever e educar/disciplinar os sujeitos desiguais” (LOPES, 2013, p. 105). Assim, percebi 

que diante dos textos dos autores, há evidencias de exclusão no sistema de ensino. Logo, 

urge-se por ações que, em vez de excluir, acolham o aluno com deficiência. 

 

3.6 MATERIAL PARA COLETA DE DADOS 

 

 

O vídeo foi o elemento principal para registro das atividades desta pesquisa, por 

entender que ele proporciona uma gama maior de informações compreendidas de detalhes.  

 

O uso de filmagens (videografia) tem sido um instrumento importante de 
investigação, por proporcionar a visualização e o retorno freqüente (sic) às 
relações vividas no processo de pesquisa, por capturar os cenários e os 
contextos em pormenores, bem como as manifestações dos sujeitos por meio 
das falas, gestos, sentimentos, expressões, etc. (MOLON, 2008, p. 65). 

 

Nessa pesquisa, o visual é de extrema importância no processo, já que as interações 

registradas por meio das filmagens são em Libras. Os vídeos podem: 

 

[...] capturar múltiplas pistas visuais e auditivas que vão de expressões 
faciais a diagrama no quadro negro, e do aspecto geral de uma atividade a 
diálogos entre professores e alunos. (O Vídeo) é menos sujeito ao viés do 
observador que as anotações baseadas em observação, simplesmente porque 
ele registra informações em maior densidade (ROCHELLE et al 1991 apud 
MEIRA, 1994, p. 61). 

 

Pretendia gravar as aulas da professora Liane e percebi que durante os momentos de 

observação das aulas poderia registrar, a contento, todas as interações. A câmera que tinha 

disponível para registrar, em vídeo, as ações, não atendia às minhas necessidades. Era uma 
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câmera filmadora muito antiga e, como não podia registrar as imagens e agir ao mesmo tempo 

em sala de aula, pensei em instalar câmera de segurança na sala de aula para, assim, poder 

fazer as duas coisas ao mesmo tempo. 

Pensei em dar funcionalidade e praticidade à pesquisa. Assim, fui até uma loja de 

material de segurança e fiz um orçamento para instalação de duas câmeras de boa resolução 

com infravermelho, um Digital Vídeo Recorder (DVR) com registro em HD, cabos, 

conectores e fontes de alimentação (Figura 21). Para gravar boas imagens, queria que fosse 

possível registrar todos os ângulos da sala. Instalei uma câmera acima da lousa (Figura 22), 

denominada “câmera 1”, para registrar as ações dos alunos (Figura 23) e outra ao fundo 

(Figura 24), denominada “câmera 2”, para que pudesse registrar a minha ação docente (Figura 

25). 

 

 

 

Figura 21: Material comprado para registro de imagens 
Fonte: Autor 

 

 

Figura 22: Câmera 1 instalada acima da lousa 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 23: Câmera 2 instalada no fundo da sala. 
Fonte: Arquivo do autor
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Figura 24: Imagem da câmera 1 acima da lousa 
registrando alunos 

Fonte: Arquivo do autor 
 

 

Figura 25: Imagens da câmera 2 registrando 
docente 

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Fiz várias buscas para encontrar o melhor equipamento para coletar os dados. Tanto 

em termos de capacidade de armazenamento de dados como na resolução dos vídeos 

coletados. Nunca li e nem encontrei nenhum trabalho que utilizasse esses tipos de 

equipamentos para registros, mas foi o que me deu segurança e facilidade para a coleta, já que 

não precisaria de outras intervenções humanas para os registros. “É a natureza das questões 

formuladas que determina a natureza do objecto de estudo e dos dados a recolher” (PONTE, 

2002, p. 14). 

O material comprado para a coleta de dados supriu as minhas necessidades básicas 

como pesquisador. Os dados coletados na pesquisa, para investigação, perfizeram um total de 

14 semanas de aulas em vídeo, 85 fotos para registrar momentos dos alunos em ação e tarefas 

que eles fizeram para análise dos pensamentos matemáticos. Sejam dados qualitativos ou 

quantitativos, o mais importante:  

 
[...] não é recolher muitos dados, mas recolher dados adequados ao fim que 
se tem em vista e que sejam merecedores de confiança. Para isso, é 
fundamental desenvolver um plano global do trabalho a realizar, prevendo o 
que se vai fazer, quando e como. É também importante que os dados sejam 
recolhidos, de modo a possibilitar a sua posterior interpretação (PONTE, 
2002, p. 14). 

 

É de fundamental importância registrar que eu só ligava o equipamento instalado na 

sala, em minhas aulas. Tomei esta atitude com o objetivo de preservar a privacidade dos 
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outros professores em suas aulas, e não atrapalhar o processo pedagógico, por se sentirem 

observados pelas câmeras.  

As observações no campo de pesquisa foram iniciadas em meados de julho, 

adentrando nos meses de agosto e setembro de 2013. Para dar lisura ao processo quanto ao 

registro de imagens no IPAESE, solicitei aos alunos a permissão para a instalação das 

câmeras e entreguei os respectivos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice 8.1) para que seus pais assinassem. Fiz contatos com a direção para que revelasse 

total transparência à pesquisa. Assim, elaborei um documento chamado “Autorização do 

IPAESE para instalação das câmeras” (Apêndice 8.2), sendo entregue no dia 25 de setembro 

de 2013, e autorizado pelo diretor no dia 27 de setembro de 2013, iniciando a coleta em 18 de 

outubro de 2013. 

Senti-me à vontade nas aulas, mesmo sabendo que estava sendo observado pelas 

câmeras, pois tinha como objetivo coletar dados para serem analisados na pesquisa. Por 

muitas vezes me esquecia de que tudo estava sendo registrado pelas câmeras, em detalhes. 

 
Uma questão comumente levantada sobre a videografia diz respeito a 
possíveis influências deletéria da presença de câmeras no contexto de 
investigação. Pesquisas que incluem o uso desta tecnologia têm demonstrado 
que a presença de câmeras no laboratório ou sala de aula é apenas tão 
intrusiva quanto a presença do próprio investigador, com a vantagem a favor 
do vídeo de que as reações dos sujeitos investigados terão sido registradas 
em detalhe (MEIRA, 1994, p. 62). 

 

Quanto à análise dos dados, senti-me à vontade, pois tinha uma gama enorme de 

informações registradas e teria apenas que direcionar os meus passos na pesquisa de como 

proceder à organização e análise. Consultei Meira (1994), e ele define, de forma clara, que: 

 
[...] os seguintes passos devem guiar a organização dos dados para análise: 
(1) assistir por completo e sem interrupções tantos vídeos quanto possível, 
realizando anotações preliminares sobre eventos associados ao problema de 
pesquisa; esta tarefa permite uma familiarização com os dados e a 
elaboração de uma caracterização geral da atividade; (2) produzir um "índice 
de eventos", que pode ser elaborado paralelamente à atividade descrita no 
item 1; este índice permitirá ao investigador um acesso mais rápido a 
segmentos específicos dos vídeos, (3) através do índice, identificar os 
eventos relacionados ao problema de pesquisa; esta fase inicia o trabalho 
interpretativo mais rigoroso, cuja natureza será discutida a seguir; (4) 
transcrever literalmente os eventos selecionados, com o maior número 
possível de detalhes; a transcrição não deve substituir o vídeo, mas servirá 
como apoio à análise minuciosa do mesmo; (5) assistir persistente e 
repetidamente estes segmentos (ou episódios), apoiado pela análise exaustiva 
das transcrições, a fim de gerar interpretações plausíveis dos microprocessos 
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envolvidos na atividade; é importante lembrar que não há limites para quanto 
tempo o investigador deve deter-se em episódios específicos, pois o objetivo 
é construir uma caracterização densa sobre a atividade investigada, (6) ao 
divulgar resultados, apresentar interpretações ilustradas por exemplo 
prototípicos colhidos diretamente dos vídeos e transcrições, permitindo que 
o leitor possa compreender os argumentos e princípios teóricos sugeridos 
pelo investigador e/ou construir interpretações alternativas (MEIRA, 1994, 
p. 62). 

 

Assim, imerso na Investigação da Própria Prática, espero dar a minha contribuição 

para mostrar em detalhes as minhas ações que são frutos de reflexões baseadas numa 

perspectiva do Professor Reflexivo. As tarefas submetidas aos alunos geraram ações que 

foram registradas pelas câmeras. Elas foram assistidas, de forma repetitiva, para identificar 

momentos importantes na pesquisa. A esses momentos chamo-os de episódios, com o intuito 

de trazer respostas aos objetivos da pesquisa. No próximo capítulo, “Análise dos dados”, 

apresento resultados associados a esse processo árduo de assistir insistentemente todos os 

vídeos. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

 

Os professores em suas práticas docentes, geralmente, conhecem ou 
desenvolvem muitas estratégias que podem contribuir para superar as 
diferentes necessidades para a aprendizagem dos alunos durante as aulas. 
Com a inclusão, acredita-se que os professores, gradativamente, assumam 
uma postura de pesquisadores de suas próprias práticas e poderão ampliar 
suas capacidades quanto ao desenvolvimento de novas estratégias e recursos 
educacionais (BLANCO,1998 apud SOUZA, p. 96, 2013). 

 

A partir deste momento “abro a porta da minha sala" para que você adentre, e, junto 

comigo, compreenda mais um pouco, em detalhes, a minha vivência. Nesta, são ampliadas as 

visões por meio de reflexões contínuas do processo de ensino e de aprendizagens de todas as 

ações que foram necessárias durante o processo. Aquelas que diante das “intempéries” das 

circunstâncias não estavam previstas, surpreenderam. 

Mostro um pouco da minha experiência profissional que, acredito, pode contribuir 

com a ciência e com a melhoria da qualidade da Educação. Quanto a isso, concordo com 

Ponte (2002, p. 3) quando afirma que “o conhecimento gerado pelos professores na 

investigação sobre a sua prática pode ser útil a outras comunidades profissionais e 

acadêmicas”. 

 
Um dos aspectos mais salientes do conhecimento profissional é a sua forte 
base experiencial. Ele é constantemente elaborado e reelaborado pelo 
professor, em função dos seus contextos de trabalho e das necessidades 
decorrentes das situações que vai enfrentando (PONTE, 1998, p. 5). 

 

Mostro meus acertos e também meus deslizes, se é que eu posso chamá-los assim, por 

despertar aprendizagens. Pude analisar, nas entrelinhas as minhas reflexões, para que pudesse 

fazer melhorias nas aulas e subsidiar aprendizagens matemáticas.  

 
A investigação sobre a sua prática é, por consequência, um processo 
fundamental de construção do conhecimento sobre essa mesma prática e, 
portanto, uma actividade de grande valor para o desenvolvimento 
profissional dos professores que nela se envolvem activamente (PONTE, 
2002, p. 3). 

 

Ou seja, não apenas abro a porta da minha sala, mas também ofereço reflexões sobre 

as atividades que ocorrem, descrevendo, informando, confrontando e reconstruindo as minhas 
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práticas profissionais, de forma destacada pelo Contreras (2012). Assim, espero compartilhar 

um pouco desta minha história, e porque não dizer, também, dos alunos, já que fizeram parte 

do processo. 

Antes, porém, trago aqui uma consideração que Sacristán (2012, p. 94) faz, a respeito 

das tendências investigativas na formação de professores. “Que os professores trabalham 

enquanto nós fazemos discursos sobre eles. Não falamos sobre a nossa própria prática, mas 

sobre a prática de outros” [...]. Assim, trago estas experiências vividas para contribuir com o 

mundo acadêmico, com os professores, com todos, objetivando provocar transformações para 

uma melhoria da educação dos Surdos. É necessário que nós, professores, mostremos a 

realidade do que acontece dentro das salas de aula e reflitamos para que estas informações não 

fiquem entre as quatro paredes, mas que sejam fruto para outras experiências, outras 

pesquisas; só assim teremos um “Raio X” para trilharmos novos caminhos. 

 
Toda a investigação envolve quatro momentos principais: (i) a formulação 
do problema ou das questões do estudo, (ii) a recolha de elementos que 
permitam responder a esse problema; (iii) a interpretação da informação 
recolhida com vista a tirar conclusões, e (iv) a divulgação dos resultados e 
conclusões obtidas (PONTE, 2002, p. 12). 

 

Nesta seção, esboço a forma como analisarei os dados para que possa dar clareza ao 

processo de investigação, e identifico os episódios que emergem das interações entre os 

sujeitos envolvidos para que possam justificar ou dar indícios das relações com os objetivos 

desta pesquisa. 

 
Ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho, é essencial que o 
investigador, assuma o controle do processo. Para isso é importante não 
perder de vista os objectivos visados, os propósitos das actividades 
programadas, os papéis definidos, o calendário traçado. Não se trata de 
seguir rigidamente tudo o que foi programado, mas sim gerir, com 
flexibilidade, mas também com discernimento, todas as adaptações que se 
revelem necessárias (PONTE, 2002, p. 15). 

 

As interações em sala de aula se configuram como algo extremamente importante na 

pesquisa, pois são riquíssimas em informações. Elas podem trazer, de forma relevante, as 

relações que as falas fazem com o conhecimento matemático. Para isso, optei por, na ocasião 

haver momentos de conexões com os objetivos de investigação, transcrevê-los em um quadro 

com linhas diferenciadas para cada sujeito. 
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A pesquisa desenrola-se num processo de ensino de matemática em que se utiliza 

como primeira língua a Libras, à qual denominaremos por L1, e a segunda língua, o 

português, como L2.  

A minha fala é traduzida na linha cinza do quadro e a dos alunos na linha branca 

(Quadro 8). Somente a escrita em itálico representa as falas dos sujeitos da pesquisa. A escrita 

normal da fonte representa as ações dos sujeitos com o objetivo de clareza e riqueza aos fatos 

do diálogo. Vale salientar que as minhas falas e as dos alunos estão nas caixas de diálogos em 

L2. As falas dos alunos foram traduzidas por mim com o objetivo de dar clareza aos 

discursos. Por vezes aparecem setas vermelhas sobre as imagens para identificar os sinais em 

Libras mais importantes na fala, situação relevante encontrada para justificar como analisei os 

dados, ou o sujeito correspondente da ação identificada. 

 
Quadro 8: Forma padrão de apresentação dos diálogos relevantes em sala 

Data do diálogo 

SUJEITO FALA FOTO 
Aluno   
Enio   

Fonte: Arquivo do autor 
 

Optei por deixar toda a pesquisa e as falas dos participantes envolvidos em português, 

com o objetivo de que haja um melhor entendimento pelo leitor, caso não saiba a Libras. 

Desta forma, todas as falas dos alunos foram traduzidas da língua fonte21, a Libras, para a 

Língua Portuguesa escrita. Tudo dentro das:  

 
[...] Modalidades de tradução-interpretação - língua brasileira de sinais para 
português oral, sinais para escrita, português para a língua de sinais oral, 
escrita para sinais - Uma tradução sempre envolve uma língua escrita. 
Assim, poder-se-á ter uma tradução de uma língua de sinais para a língua 
escrita de uma língua falada, da língua escrita de sinais para a língua falada, 
da escrita da língua falada para a língua de sinais, da língua de sinais para a 
escrita da língua falada, da escrita da língua de sinais para a escrita da língua 
falada e da escrita da língua falada para a escrita da língua de sinais. A 
interpretação sempre envolve as línguas faladas/ sinalizadas, ou seja, nas 
modalidades orais-auditivas e visuais-espaciais. Assim, poder-se-á ter a 
interpretação da língua de sinais para a língua falada e vice-versa, da língua 
falada para a língua de sinais. Vale destacar que o termo tradutor é usado de 

                                                 
21 Língua fonte - É a língua que o ILS ouve ou vê para, a partir dela, fazer a tradução e interpretação 
para a outra língua (a língua alvo). 
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forma mais generalizada e inclui o termo interpretação (SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2004, grifo meu). 

 

Na última coluna se encontram fragmentos dos vídeos correspondentes aos diálogos 

entre os participantes da pesquisa. 

Sempre, em minhas aulas, priorizei os conceitos matemáticos, suas notações, assim 

como a representação escrita em português. Sempre me preocupei com relação à escrita em 

Português, já que eles, como alunos surdos imersos numa comunidade ouvinte, estão sempre 

sujeitos a um contato com a L2. Assim, quando houver oportunidade deles participarem de 

um processo seletivo em que haja matemática, possam ter habilidade para associar a L1 com 

as representações e conceitos matemáticos. O que adiantará uma prova em L2 para Surdo se 

ele não souber fazer estas relações? 

Ainda com relação ao grau de importância da L2 na educação para os surdos: 

 
[...] a Língua Portuguesa apresenta um estatuto diferenciado da Libras, pois 
configura-se como língua majoritária do Brasil. É a língua na qual todos os 
documentos legais, jornais de circulação e literatura estão veiculados 
amplamente por meio da escrita, um instrumento poderoso de disseminação 
de uma língua. Além disso, é a língua veiculada na mídia por meio da 
expressão oral e por meio de legendas escritas quando disponível. Também é 
componente curricular obrigatório da Educação Básica (BRASIL, 2014, 
p.11). 

 

Diante desta grande relevância da L2 para o surdo, devo inserir nas estratégias de 

ensino, meios para que essas aprendizagens possam acontecer. Desta forma, espero que com o 

detalhamento de como farei a análise das aulas, você possa compreender com clareza os meus 

passos para a devida coleta dos dados e entender a pujança que o fato representa na ação 

docente. Descrevo as aulas com seus respectivos conteúdos, apresento descrição do 

planejamento, e, em particular, destaco o “Episódio” que julgo ser pertinente para responder 

às questões da pesquisa. 

 

 

4.1 ÂNGULO 

 

 

O conteúdo de ângulo que trabalhei em duas aulas foi o início da minha trajetória, 

registrada em vídeo nessa docência. Foram momentos importantes, pois pude fazer avaliações 
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constantes a respeito do meu desempenho como profissional. Momentos de altos e baixos em 

que tive que fazer replanejamentos para atingir o objetivo da aprendizagem dos alunos. 

Utilizei alguns materiais para contextualizar o ensino, já que não queria ficar constantemente 

preso à lousa. 

Nessas aulas eu observei a emersão de novos sinais de matemática em Libras. Eles 

foram essenciais tanto para o ensino como para a análise dos dados. 

 

 

4.1.1 Objetivos das Aulas de Ângulo 

 

 

As aulas tiveram como objetivo fomentar aprendizagens dos conteúdos relacionados a 

ângulos, a saber: 

 

 Introduzir a noção de vértice; 

 Introduzir a noção de ângulo; 

 Introduzir notação de ângulo; 

 Medir ângulos; 

 Identificar diferentes tipos de ângulos. 

 

Para dar início à noção de ângulos julguei importante começar a aula com material 

concreto, para envolver os alunos na construção de ângulos. Para tanto, utilizei como recurso 

material a lousa branca, para mostrar, em Português, as notações matemáticas específicas para 

o conteúdo abordado; um transferidor e um pedaço de elástico para fazer uma 

contextualização. 

 

 

4.1.2 Episódios emergentes nas aulas de Ângulo 

 

 

Observado os vídeos capturados dessa aula, percebi que ficou evidente que nem todos 

os objetivos foram alcançados. Mesmo assim, existiram evidências que, pelo menos alguns 

alunos iniciaram um processo de atribuição de sentindo aos aspectos do conceito de ângulo. 
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Em relação às tarefas associadas ao conceito de ângulo, seleciono seis episódios (Quadro 9) 

que julgo serem os mais significativos, uma vez que estimularam reflexões sobre a minha 

prática e resgataram elementos para responder aos objetivos da pesquisa. 

 
Quadro 9: Episódios do conteúdo Ângulo 

Episódios 

Episódio 1 A formação do conceito de ângulo 

Episódio 2 Rejeição ao Português 

Episódio 3 Medindo ângulos e o uso do transferidor 

Episódio 4 Emersão de sinais matemáticos 

Episódio 5 Transferidor on-line 

Episódio 6 Expressão de ângulos por meio do corpo 

Episódio 7 Avaliação de Ângulo 

Fontes: Arquivo do autor 
 

À medida que trago os Episódios, faço algumas reflexões sobre minhas práticas e as 

ações dos alunos.  

 

 

4.1.2.1 A formação do conceito de ângulo 

 

 

Este primeiro episódio surgiu no momento de introduzi o conceito de ângulo. Para 

desencadear o processo da formação desse conceito, utilizei um pedaço de elástico para 

representar os dois ângulos. Com as mãos demonstrei em qual área estaria representado o 

ângulo em questão, com o auxílio de mais dois alunos (Figura 26). 
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Figura 26: Demonstrando o ângulo com o elástico 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Eu tinha como objetivo incentivar conexões entre o termo “ângulo” e situações 

vivenciadas em seus cotidianos, e não recorrer apenas a uma definição formal do conceito. O 

que estava escrito na lousa, reprodução de uma aula para ouvintes em que há uma escrita do 

que se encontra nos livros didáticos, caracterizou-se como insuficiente para fomentar 

aprendizagens. Escrevi no quadro, de forma sucinta, o que achei importante para a 

aprendizagem. Percebi que isso não foi suficiente para trazer a atenção de todos, e que minha 

interação no início da aula se dava apenas com os dois alunos sentados à frente (Figura 27). 

 

 
Figura 27: Apenas os alunos à frente interagem 

Fonte: Arquivo do autor 
 

Percebi a necessidade de mudar a minha estratégia de ensino para envolver os outros 

alunos. Assim, comecei a rever minha docência e produzir estratégias diferentes para a 

reconstrução das minhas práticas. Tento evidenciar momentos, nesse processo, dos episódios 

seguintes, já que os mesmos seguem uma seleção cronológica de acontecimento dos fatos. 
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4.1.2.2 Rejeição ao Português. 

 

 

O segundo episódio que apresento é associado à relação dos alunos surdos com a 

Língua Portuguesa. Minha intenção era a de que eles, mesmo não tendo proximidade com a 

L2, iniciassem esse processo de relação como mostrado no Mapa Conceitual abaixo. 

 

  
 

Queria que eles pudessem fazer essa relação entre estes três tópicos. Ou seja, que 

houvesse uma compreensão dos conceitos e notações matemáticas pelos alunos tanto em L1 

como em L2. 

Quando falo sobre relação, remeto-me à “Relação com o Saber”. 

 

A Relação com o saber é a relação de um sujeito com o mundo, com ele 
mesmo e com os outros. É relação com o mundo como conjunto de 
significados, mas, também, como espaço de atividade, e se inscreve no 
tempo. [...] O mundo é dado ao homem somente através do que ele percebe, 
imagina, pensa desse mundo, através do que ele deseja, do que ele sente: o 
mundo se oferece a ele como conjunto de significados, partilhados com 
outros homens. O homem só tem um mundo porque tem acesso ao universo 
dos significados, ao “simbólico”; e nesse universo simbólico é que se 
estabelece as relações entre os sujeitos e os outros, entre o sujeito e ele 
mesmo. Assim, a relação com o saber, forma de relação com o mundo, é 
uma relação com sistemas simbólicos, notadamente, com a linguagem 
(CHARLOT, 2000, p. 78, grifo meu). 

 

Diante do meu desafio foram selecionados episódios que remetem à Relação com o 

Saber, por existir um conflito inicial com relação à linguagem. 

  

Notação 
Matemática 

Sinal em 
Libras 

Texto em 
Português 
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Diálogo dia 18 de outubro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio (Apontando para palavras na lousa). 
Vocês conhecem esse nome? 

 

Maykon 
e Everson Não conheço. 

 

Enio Não. Vocês precisam aprender esses nomes 
da matemática. 

 
 

Tinha como objetivo, ao perguntar, verificar se eles tinham conhecimento das 

palavras. Na realidade, não obtive êxito, pois os alunos admitiram não conhecer; mas obtive 

uma reação inesperada da Joyce que, de início, estava de costas para a lousa. 

 

Joyce Você não tem curso de Libras. Precisa aprender. 
Todos aqui não entendem (Risos dos alunos). 

 

Enio Não entendi. De novo! Não entendi! (Risos) 

 
 

Todos ficaram assustados com a reação dela e caíram em risos, inclusive eu. Meu 

objetivo ao solicitar a repetição da fala dela, foi devido haver entendido apenas parte de todo 
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o contexto, já que ela tinha falado rápido demais. Contudo, tinha percebido a sua insatisfação. 

O fato ocorreu, para mim, como uma surpresa. “A existência de alguma novidade na 

investigação dos professores não é um aspecto muito problemático, pois as situações da 

prática profissional tendem a ser únicas e irrepetíveis” (PONTE, 2002, p. 4). 

Não me senti coagido, já que sabia das minhas intenções na turma e na pesquisa, e 

entendia que alguma coisa precisaria ser modificada. O Everson, sabendo dos meus cursos de 

Libras, tentou justificar a situação. 

 

Everson Calma vocês! O professor vai começar a 
explicação. Ele tem curso de Libras. 

 

Aluna 
Joyce 

Porque você precisa fazer curso de Libras. 
Depois que você aprender, volta aqui. Os sinais 
de matemática em Libras ninguém aqui entende. 

Entendeu! 
 

 

Tento informar, em minha fala, que apesar deles manifestarem o não conhecer, já 

tinham visto o conteúdo antes, só que não relacionavam o nome, em L2, à figura desenhada 

na lousa. Na ocasião foram desenhados um quadrado, um triângulo e um retângulo. 

 

Enio 

(Enquanto falo, a Letícia e Joyce riem) 
Porque ontem eu cheguei aqui e perguntei a 
vocês: qual é o nome dessa figura? (Desenho 

quadrado na lousa). 
Vocês ainda não aprenderam. Vocês 

precisam aprender. 
Atenção, qual é o nome dessa figura? 

(Desenho retângulo na lousa). 
Vocês já conhecem. Já estudaram antes. 

(Desenho uma circunferência na lousa) Vocês 
conhecem! 

 

 

Letícia, a aluna que demonstrou um desempenho muito bom nas aulas, justifica: 
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Letícia 
Professor! Todos aqui são Surdos. Não 
sabemos as palavras de matemática em 

português. 

 
 

Um fato interessante observado na fala da Letícia, e que me chamou bastante a 

atenção, é que apesar dela manifestar que os alunos não sabiam as palavras de matemática em 

português, dos nove alunos da turma, seis manifestaram gostar da disciplina Português. Ela 

ainda justificou saber L2, mas gostar de L1. 

 

Enio Vocês acham que não precisam saber os 
nomes de matemática em português? 

 

Letícia 
Nós sabemos português e conhecemos 

um pouco as palavras em Português. Nós 
gostamos muito é de Libras. 

 
 

Gesser (2009) apud Nogueira e Silva (2013, p. 87), falam que “é de fundamental 

importância a aprendizagem da Língua Portuguesa escrita pela criança surda”. Entretanto, 

percebi que durante a primeira aula, os alunos manifestaram certa aversão à L2. Talvez eles 

não compreendessem a importância de que “ser um leitor em Matemática permite 

compreender outras ciências e fatos da realidade, além de perceber relações entre diferentes 

tipos de textos” (JARAMILLO; et al, 2009, p. 175). 

 
A matemática pode ter mais sentido na aprendizagem se houver uma 
adaptação para a vivência de seus aprendizes, o domínio dos sistemas de 
representação é uma das condições essenciais de acesso ao pensamento 
matemático. Para os alunos com surdez, é importante o acesso a este 
domínio de representação, que acontece mais eficazmente ao considerar seus 
aspectos culturais específicos (CARNEIRO, 2009, p. 58). 
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Depois de dialogar com a Letícia reitero da grande importância. 

 

Enio Vocês precisam saber os nomes da 
matemática em Libras. É importante. 

 

Aluna 
Elizabete 

Vocês sabem sim. (Conversando com 
aluna Joyce apontando palavra 

“quadrado” na lousa, que responde não 
saber). Ele perguntou. Então! Ele falou 

que você já aprendeu antes, agora precisa 
estudar. 

 
 

Um momento importante e que justifica a minha afirmação inicial de que eles já 

tinham conhecimento das figuras geométricas, confirmei com a aluna Elizabeth. Ela 

possivelmente poderia identificar, de forma mais fácil, as palavras em Português, por ter uma 

aproximação maior devido ao processo de oralização. 

 
A questão principal quanto ao processo da formação de conceitos – ou 
quanto a qualquer atividade dirigida para um objetivo – é a questão dos 
meios pelos quais essa operação é realizada. Quando se afirma, por exemplo, 
que o trabalho é induzido pelas necessidades humanas, esta explicação não é 
suficiente. Devemos considerar também o uso de instrumentos, a 
mobilização dos meios apropriados sem os quais o trabalho não poderia ser 
realizado (VIGOTSKI, 2008, p. 69, grifo meu). 

 

Acredito não ter sido a melhor forma para poder iniciar o processo de ensino, pois não 

tinha como objetivo fazer com que eles apenas repetissem ou copiassem fidedignamente as 

palavras em matemática. Eles poderiam repetir as palavras e não entender o significado. Com 

relação a isso:  

 
[...] esses alunos não seriam capazes de resolver questões ou problemas de 
Matemática que fossem apresentados de maneira diferente daquelas que 
foram “preparados” para resolver e, depois de transcorrido algum tempo, não 
serão capazes de resolver nem aqueles para os quais foram preparados 
(NOGUEIRA; ZANQUETTA, 2013, p. 38, grifo do autor). 
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Vale salientar que as barreiras foram evidentes e que teria uma longa jornada pela 

frente. “A chave da competência profissional é a capacidade de equacionar e resolver — em 

tempo oportuno — problemas da prática profissional” (PONTE, 1998, p. 4, grifo do autor). 

Durante a docência, possa ser que eu não tenha dado a devida importância em 

exacerbar a aula com recursos visuais, já que, como diz Dorziat (2009) apud Borges (2013, p. 

175-176), “apenas o uso da Libras, por mais que seus usuários a utilizem com perfeição, não é 

suficiente, assim como não é suficiente o ensino de Matemática em Português para todos os 

alunos ouvintes e usuários dessa língua”. Santos (2012) entende da mesma forma que Borges 

e afirma que: 

 

[...] o professor deve considerar que o domínio da Libras seja essencial, mas 
que apenas esse recurso não é suficiente como garantia de aprendizagem, 
tendo ele que oferecer outros recursos como materiais concretos, digitais, 
encenações, vídeos (SANTOS, 2012, p. 22). 

 

Analisei os dados com um olhar mais aguçado, e nas aulas sempre informei da 

extrema importância deles aprenderem os nomes dos termos, figuras, conceitos e definições 

matemáticas na L2. Com relação ao fato que agora trago, Ponte (1998, p. 5) afirma que: 

 

O conhecimento profissional do professor tem sido estudado de diversas 
maneiras. Uma, que considero bastante interessante é o uso de narrativas 
sobre situações de ensino-aprendizagem. Narrativas são relatos de 
experiências vividas, onde se evidencia as dificuldades vividas pelos actores, 
bem como a forma como resolveram as situações em que estiveram 
envolvidos. As narrativas são uma forma natural de organizar o nosso 
conhecimento experiencial e, por isso, são de grande interesse no estudo do 
conhecimento do professor (PONTE, 1998, p. 5). 

 

Diante disto, expresso as minhas narrativas para que se possam entender melhor as 

minhas dificuldades. 

Por diversas vezes, os momentos vivenciados nessa docência foram angustiantes. 

Observei que os alunos não apresentaram interesse na aprendizagem dos conceitos e 

definições em L2, e, de certa forma, isso aumentava, ainda mais, a minha responsabilidade 

como educador em ter que despertar neles esse interesse. Contudo: 

 

[...] outro aspecto fortemente associado à identidade docente é a cultura 
profissional. Esta é marcada, por exemplo, pelo modo como os professores 
encaram o seu quotidiano profissional, incluindo o seu horário de trabalho, 
as suas responsabilidades perante os alunos, as suas relações com os 
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colegas e as suas relações com o sistema educativo (PONTE, 1998, p. 6, 
grifo meu). 

A docência é permeada de atividades paralelas que contribuem para o ensino. 

Contudo, na experiência vivida observei um avanço nos alunos quanto ao reconhecimento das 

figuras e relacionarem-nas com um sinal em Libras. Mas ainda existia um contratempo, ou 

seja, o fato deles não relacionarem essas figuras aos nomes em L2 poderia provocar prejuízos 

consideráveis, já que os mesmos estão imersos em uma comunidade de ouvintes. Eles ainda 

não estão em um mundo totalmente acessível, por isso há a necessidade de conhecerem. Isso 

para mim era um desafio, e na pesquisa isso é muito provável de acontecer. E só eu, como 

professor/pesquisador, poderia procurar as melhores saídas. Thiollent (2009) chama esse fato 

ocorrido na minha pesquisa de “problema”, e ele diz que: 

 
[...] isso traz qualidade ao trabalho por estar imerso na pesquisa. Acredito 
que isso não poderia ser alcançado em condições passivas na observação. 
Quando as pessoas estão fazendo alguma coisa relacionada com a solução de 
um problema seu, há condições de estudar este problema num nível mais 
profundo e realista do que no nível opinativo ou representativo no qual se 
reproduzem apenas imagens individuais e estereotipadas (THIOLLENT, 
2009, p. 26).  

 

Eu vejo como um desafio! Vi-me dentro de um mundo permeado de questionamentos 

e de muitos passos para serem dados quando nos referimos à Educação Matemática, e, 

principalmente, à Educação de Surdos. Silva (2013)22 diz que “não é um exagero afirmar que 

para qualquer pesquisador a busca por encaminhamentos didático-pedagógicos é uma tarefa 

árdua”. Diz, ainda, que, “assumir o compromisso de buscar caminhos para aproximar o aluno 

surdo da linguagem matemática é um esforço científico digno de nota”. Isso também é 

identificado em Borges e Nogueira (2013), que veem tal fato como uma situação complexa. 

 

Professores “falam para ensinar”, alunos “ouvem para aprender”. Diante 
disso, a inclusão de estudantes surdos é uma problemática, pois, estes 
sujeitos, obviamente possuem a comunicação prejudicada em um ambiente 
que utiliza uma língua que não lhe é acessível em sua forma oral e que ele 
não domina em sua forma escrita. A situação fica mais complexa quando se 
trata do ensino de Matemática, que pressupõe a utilização de mais uma 
linguagem: a linguagem matemática (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 44, 
grifo meu). 

 

                                                 
22 Tânia dos Santos Alvarez da Silva é que prefacia o livro “Surdo, inclusão e matemática”, 
organizado por Clélia Maria Ignatius Nogueira, constante nas referências desta pesquisa. 
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Pereira (2008, p. 14), no início de sua experiência profissional tentou ensinar Surdos, 

utilizando as mesmas estratégias de ensino de ouvintes, com resolução de problemas. 

Infelizmente ela relata que diante da dinâmica “os alunos surdos não liam o que estava 

escrito, mas utilizavam os dados numéricos para somar, subtrair, enfim, realizar algoritmos 

sem pensar qual era a operação que deveria ser utilizada”. Com relação a isso, quando há 

problemas de comunicação, as dificuldades de aprendizagens só aumentam. 

Corroborando com esse pensamento, utilizo a colocação de Sacks (2010) que diz que 

ser: 

 
[...] deficiente na linguagem, para um ser humano, é uma das calamidades 
mais terríveis, porque é apenas por meio da língua que entramos plenamente 
em nosso estado e cultura humanos, que nos comunicamos livremente com 
nossos semelhantes, adquirimos e compartilhamos informações. Se não 
pudermos fazer isso, ficaremos incapacitados e isolados, de um modo 
bizarro – sejam quais forem nossos desejos, esforços e capacidades inatas. E, 
de fato, podemos ser tão pouco capazes de realizar nossas capacidades 
intelectuais que pareceremos deficientes mentais (SACKS, 2010, p. 19). 

 

Surdos vistos como deficiente mentais! Não é este o panorama que queremos para os 

alunos surdos. É necessário agirmos e montarmos estratégias de ensino que diminuam ou 

cessem, de uma vez por todas, os problemas de comunicação em sala de aula. 

De fato, o ocorrido foi de extrema importância para a pesquisa, pois através dele pude 

detectar algo que merecia uma maior atenção: a comunicação. Foi através deste aspecto que 

eu, enquanto professor, teria que melhorar, de alguma forma, a comunicação com os alunos. 

Assim, surgiram vários questionamentos que eu teria para análise, diante das minhas 

reflexões. Que sinais eles teriam a me oferecer? Como e quais seriam os sinais da matemática 

que eles já conheciam? Como eles entenderiam a matemática, através de sinais que seriam 

necessários para se manter uma boa comunicação e entendimento do conteúdo? 

Esta pesquisa é permeada de idas e vindas que sustentam as minhas reflexões. Sinais 

emergiram e sinais foram negociados para uma melhor comunicação, sem falar no 

distanciamento dos aspectos relacionados ao meu vício de professor de ouvintes. Um 

ouvintismo inocente. Eles, realmente, teriam que se esvaecer. 

 

 

4.1.2.3 Medindo ângulos e o uso do transferidor 
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Planejei as próximas dando prioridade aos aspectos visuais, pois para os surdos isso é 

de extrema importância. Como existe uma compensação no sentido da audição para as 

pessoas cegas, na surdez, isso acontece com a visão em que a utilizam também como meio 

para aprendizagem. Queria que eles, através das estratégias tocassem, experienciassem de 

forma visual e contextualizada, os conceitos e definições matemáticas. A escrita exacerbada 

de Português, na lousa, não era prioridade, tendo em vista as dificuldades já apresentadas, e 

isto já foi observado em experimentos de outras pesquisas.  

 
Há uma tendência tradicional na prática de ensino da Matemática que 
valoriza em excesso a função da memorização de fórmulas, regras, 
definições, teorema e demonstrações. Como consequência, os problemas 
propostos são, nesse caso, mais voltados para a reprodução de modelos do 
que a compreensão conceitual (PAIS, 2002, p. 56 apud NOGUEIRA E 
ZANQUETTA, 2013, p. 35). 

 

Há de se esclarecer que a escrita sempre tinha feito parte do meu fazer pedagógico, 

então resolvi mostrar, apenas, o que acreditei ser essencial para o entendimento dos conceitos 

matemáticos e complementar a escrita com o uso de outras ferramentas. Desta forma, utilizei, 

na aula, um transferidor, para que eles vissem e reconhecessem o que era um instrumento de 

medida, e o utilizassem na prática (Figura 28). 

 

 

Figura 28: Aula de Triângulos 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Na oportunidade, verifiquei alguns resultados, pois vários alunos conseguiram 

identificar os ângulos solicitados formados pelo elástico. 

O aluno Everson, durante a aula, demonstrou compreensão do conhecimento para a 

identificação do ângulo solicitado, no caso 90º. Percebi que ele interage com o colega 
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Maykon, que segura o elástico, e pede para que ele se mova até o ponto onde encontraria o 

ângulo de 90º (Figura 29). “A reflexão sobre o papel dos diversos modos de trabalho do 

aluno, é uma das formas de constituição do conhecimento profissional do professor relativo à 

sua prática lectiva” (PONTE, 1998, p. 6). 

 

 

Figura 29: Everson chamando Maykon para ângulo de 90º 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Outra aluna, a Letícia, mostrando também compreensão, veio até o elástico para 

mostrar onde especificamente ficaria o ângulo entre o elástico. Pediu o pincel para traçar, no 

espaço, o que seria o ângulo formado pelo elástico riscando-o (figuras 30 e 31). 

 

 

Figura 30: Letícia mostrando entendimento do ângulo. 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 31: Letícia mostrando o ângulo no elástico 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Este foi um momento em que percebi, em análise, que houve um avanço. Algo que 

representaria uma modificação pedagógica nas estratégias de ensino para um sinal de 

afastamento de professor ouvinte. Percebi um envolvimento maior dos alunos na atividade e 

isso pode estar atrelado ao uso do transferidor, promovendo uma ação dos alunos, de forma 

ativa, ou, posso dizer, menos passiva. O que eu sempre almejei, era que as minhas aulas com 

os surdos fossem sempre com alunos mais ativos. Isso é apenas um passeio por uma utopia. A 

constante eficácia de aulas é uma ilusão.  

Mas, de forma incipiente, nos meus passeios pedagógicos de reflexão percebi que os 

sinais começaram a emergir. Apenas surgiam. Ou seja, existiam sinais em que eles, com o 

passar do tempo, revelavam-se de forma inesperada; faziam os sinais como uma espécie de 

aproximação de uma realidade linguística para um bom entendimento no discurso. Isso é 

velado pelo fato de surgirem sinais que remetiam a um mesmo conteúdo, mas revelavam 

algumas diferenças em movimento. Isso ficará mais claro no próximo episódio. 

 

 

4.1.2.4 Emersão de sinais matemáticos 

 

 

As aulas foram sendo ministradas sem que eu tivesse o total conhecimento dos sinais 

de matemática em Libras, já que o mesmo é um campo que está se consolidando.  São poucos 
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os sinais de termos matemáticos em Libras, mas aos poucos, durante este processo, alguns 

surgem com os próprios alunos por já terem experienciado um contato anterior.  

Nesse dia utilizei, na aula, o símbolo da palavra “compasso”, expressado por Everson 

como mostra no diálogo. 

 

Diálogo dia 18 de outubro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio Qual o sinal para isso? (Mostro o 
compasso em minha mão) 

 

Everson 
Professor, isso aqui é régua. O sinal é esse 

(Aponta para a régua e faz o sinal). Esse 
aqui professor, o sinal é esse.  

 

Everson 

(Pega o Compasso e aponta para ele). 
Professor qual o sinal? Maykon qual o 

sinal? (Everson aponta para o 
Transferidor) 

 

Maykon O sinal é esse. (Maykon faz o sinal de 
transferidor) 

 

Everson Esse? (Everson reproduz o sinal que 
Maykon fez). 
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Everson 
Elizabeth você sabe o sinal disso aqui? 

(Ele não se dá por satisfeito e vai perguntar 
a Elizabeth apontando para o Transferidor) 

 

Elizabeth R-é-g-u-a. (Ela faz datilogia, e Everson 
pede para parar). 

 

Everson Não, é outro nome. É para medir. Qual o 
sinal? 

 

Elizabeth 
C-í-r-c-u-l-o. (Ao lado, Letícia estende a 

mão e chama). 
 

 

Everson 

Ok. Certo, espera. Eu quero lembra do 
Professor (Faz o sinal do professor 

deslizando a mão pelo lado direito da 
cabeça). Quero lembrar! (Letícia, ao fundo 

da sala estende a mão). 
 

Elizabeth 
 Não tem sinal. 
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Maykon É o sinal para medir! (Letícia ainda 
estende a mão). 

 

Enio Olha alí, a Letícia está chamando. (Aponto 
para a Letícia). 

 

Everson 
Olha lá professor é aquele sinal. (Letícia 

faz o mesmo sinal do Maykon) 
 

 

Enio E o sinal desse aqui, você sabe? (Eu e 
Everson mostramos os esquadros) 

 

Letícia É esse aqui! (Letícia desenha no espaço o 
triângulo retângulo). 

 
 

Nessa aula com os alunos, emergiram três sinais em Libras para a matemática: régua, 

compasso e transferidor. 

Primeiro foi o sinal de régua, utilizado pelos alunos com a configuração de mão 55 

(Figura 32). 
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Figura 32: Configuração de mão mínima identificada no sinal de régua – CM 55 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Diante das Restrições na Formação de Sinais, que se caracterizam como físicas e 

linguísticas: 

 
[...] elas especificam possíveis combinações entre as unidades mínimas 
(configuração de mão, movimento, locação e orientação de mão) na 
formação de sinais. Algumas dessas restrições são impostas pelo sistema 
perceptual (visual) e outras pelo sistema articulatório (fisiológico das mãos) 
(QUADROS; KARNOPP, 2010, p. 78). 

 

Diante da unidade mínima para a formação do sinal, este foi apresentado pelos alunos 

deslizando a mão dominante sobre o braço, em um movimento de repetição (Figura 33). 

 

 

Figura 33: Sinal de régua identificado na sala 
 Fonte: Arquivo do autor 
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O segundo sinal de matemática em Libras identificado foi o de Compasso. Este é 

formado pela composição de duas CM, identificadas como CM 11(Figura 34) e CM 64 

(Figura 35). 

 

 

Figura 34: Configuração de Mão mínima identificada no sinal de Compasso CM 11 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 35: Configuração de Mão mínima identificada no sinal de Compasso CM 64 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Diante dessas duas CM, eles fizeram uma composição que segundo as regras 

morfológicas é caracterizada como regra da antecipação da mão não-dominante: 

 
Quando dois sinais são combinados para formar um composto, 
frequentemente acontece que a mão passiva do sinalizador antecipa o 
segundo sinal no processo de composição. [...] A mão não-dominante 
aparece no espaço neutro em frente ao sinalizador com uma configuração de 
mão que envolve o sinal composto (QUADROS; KARNOS, 2010, p. 78). 
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Assim, com a palma da mão em posição CONTRALATERAL e neutra, a mão 

dominante faz um movimento semicircular com o dedo indicador na palma da mão não 

dominante, simulando a ponta seca do compasso, e o dedo médio flutua num movimento 

semicircular, representando o grafite para gerar a circunferência (Figura 36). 

 

 

Figura 36: Movimento identificado no sinal de Compasso expresso pelo aluno 
Fonte: Arquivo do autor 

 

O aluno Everson, por insistência minha, repetia o sinal (Figura 37). 

 

Figura 37: Aluno Everson expressando sinal de Compasso em Libras 
Fonte: Arquivo do autor 

 

O importante para mim, naquele momento, era que houvesse, por parte de Everson, 

uma conexão do sinal ao conceito de compasso. 

Para o sinal de transferidor, também decorrente de uma composição de dois sinais, 

foram utilizadas as CM 18b (Figura 38) e a CM 9 (Figura 39). 
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Figura 38: Configuração de mão mínima identificada no sinal de Transferidor - CM 51b 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 39: Configuração de mão mínima identificada no sinal de Transferidor - CM 9 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Para a composição deste sinal, através da formação de compostos o sinal apresentava, 

por vezes, certa variação entre os alunos. Um deles apresentava um movimento de repetição 

do movimento do dedo indicador em um semicírculo (Figura 40) ou de uma circunferência, 

também em repetição. 

 

 

Figura 40: Sinal identificado para Transferidor 
Fonte: Arquivo do autor 
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No processo de ensino a melhor coisa que pode acontecer para um professor é o 

sucesso da sua ação pedagógica previamente planejada, ou seja, conseguir a atenção de todos 

para a aprendizagem (Figura 41). Em determinado momento os alunos ficaram bastante 

curiosos com a estratégia utilizada. Acredito que o processo de atração dos alunos com a 

estratégia, deveu-se ao fato de, na aula, serem priorizadas a ação visual e a comunicação em 

Libras, proporcionando maior interação. 

 

 

Figura 41: Alunos atentos à aula 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Para dar início ao processo de construção do conhecimento, com relação ao conteúdo de 

ângulo, foquei para que o aluno tivesse habilidade para identificar e reconhecer um ângulo. 

Dessa forma eles poderiam fazer uso do transferidor, reconhecendo-o como ferramenta para 

medir ângulos. 

 

 

4.1.2.5 Transferidor on-line 

 

 

Ciente de que as aulas deveriam ser compostas por recursos visuais, optei por usar um 

transferidor virtual a fim de que fosse possível que eles o manipulassem, em tempo real, na 

tela do computador.  

A tarefa proposta com o uso de computador com acesso à internet e data show, 

caracterizava-se como Exercícios e Problemas: 

 

Um problema é uma questão para a qual o aluno não dispõe de um método 
que permita a sua resolução imediata, enquanto que um exercício é uma 
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questão que pode ser resolvida usando um método já conhecido (PONTE et 
al, 2013, p. 23). 

 

A primeira atividade descrita no site era apenas para movimentar o transferidor na tela 

do computador e encontrar o ângulo.  

Nessa aula usei um programa on-line da internet, com o qual eu pude fazer uso de um 

transferidor virtual para aprendizagens. Nele havia a possibilidade de movimentarmos o 

transferidor virtual com o mouse em todos os sentidos. Assim, expliquei o procedimento para 

medir os ângulos. 

Informo que os Problemas descritos no site foram traduzidos para Libras. Como 

tradutor23 consegui fazer com que eles entendessem minha explicação para resolver a 

atividade. 

A atividade desenvolvida teve um caráter de imitação, ou seja, os alunos eram 

instruídos a resolver um Exercício o qual solicitava a identificação de um ângulo, repetindo os 

movimentos já instruídos em uma atividade anterior (Figura 42). Vale lembrar que: 

 
[...] os exercícios e os problemas têm uma coisa em comum. Em ambos os 
casos, o seu enunciado indica claramente o que é dado e o que é pedido. Não 
há margem para ambiguidades. A solução é sabida de antemão, pelo 
professor, e a resposta do aluno ou está certa ou está errada (PONTE et al, 
2013, p. 23). 

 

 

Figura 42: programa para medir ângulos on line 
Fonte: http://www.e-learningforkids.org/math/lesson/measuring-angles/ 

                                                 
23 Tradutor - Pessoa que traduz de uma língua para outra. Tecnicamente, tradução se refere ao processo 
que envolve pelo menos uma língua escrita. Assim, tradutor é aquele que traduz um texto escrito de 
uma língua para a outra (MEC, 2004, p. 11). 

http://www.e-learningforkids.org/math/lesson/measuring-angles/
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No site, os alunos eram também instruídos a resolver uma questão que, conforme 

Ponte (2014), caracterizava-se como Problema. Ele diz que as “Tarefas de natureza desafiante 

(investigações, problemas), pela sua parte, são indispensáveis para que os alunos tenham uma 

efetiva experiência matemática” (PONTE, 2014, 22). Ou seja, exigia do aluno um tempo 

maior para resolução e um teor de complexidade maior que o exercício (Figuras 43 e 44). No 

problema, os alunos eram instruídos a descobrir qual o ângulo de inclinação de um 

escorregador. 

 

 

Figura 43: Exercício para medir a inclinação do escorregador 
Fonte: http://www.e-learningforkids.org/math/lesson/measuring-angles/ 

 

 

Figura 44: Resposta da inclinação do escorregador 
Fonte: http://www.e-learningforkids.org/math/lesson/measuring-angles/ 
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Outro problema solicitava medir o ângulo do Campo de Baseball (figuras 45 e 46). 

 

 

Figura 45: Problema para medir ângulo de Campo de Baseball 
Fonte: http://www.e-learningforkids.org/math/lesson/measuring-angles/ 

 

 

Figura 46: Resposta do ângulo do Campo de Baseball 
Fonte: http://www.e-learningforkids.org/math/lesson/measuring-angles/ 

 
Este momento, para mim, na docência, recebeu especial atenção, já que aos poucos os 

alunos foram atraídos pela estratégia. Perto de dois minutos tive a atenção dos alunos 

motivados pela curiosidade do transferidor virtual (Quadro 10). “O modo como as tarefas são 

trabalhadas na sala de aula têm uma influência decisiva na aprendizagem alunos” (PONTE, 

2014, p. 25). 
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Quadro 10: Tempo e aluno atraído pelo recurso visual 

TEMPO DE 
ATRAÇÃO/ALUNO VIDEO 

14:14:40 - Everson 

 

14:14:46 - Matheus 

 

14:16:01 Everson 
muito curioso 

 

14:16:15 – Joyce e 
Patrícia 

 

14:16:15 – Todos 
tentam responder a 

questão 

 

14:16:43 – Letícia 
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Fonte: Arquivo do autor 
Assim, pudemos dar equidade ao recebimento de informação em sala de aula. Isso de 

certa forma contribuiu para a melhoria dos resultados na atividade.  

Vale salientar que as minhas aulas de matemática para os alunos Surdos requereram um 

tempo maior para planejamento e execução. Isto tendo como referência as aulas praticadas no 

ensino regular para ouvintes. As aulas exigiram uma priorização em recursos visuais, para que 

os mesmos pudessem ser atraídos. Mas isso não foi generalizado, já que o mau uso do 

material didático (MD) poderia não trazer resultados satisfatórios, pois por melhor que seja,  

 
[...] o MD nunca ultrapassa a categoria de meio de auxiliar de ensino, de 
alternativa metodológica à disposição do professor e do aluno, e, como tal, o 
MD não é garantia de um bom ensino, nem de uma aprendizagem 
significativa e não substitui o professor (LORENZATO, 2000, p.18). 

 

Mas mesmo com as dúvidas que pairaram sobre os resultados da minha ação docente, os 

desempenhos dos alunos foram satisfatórios, como veremos à frente. 

 

 

4.1.2.6 Expressão de ângulos por meio do corpo 

 

 

Nessa mesma aula priorizei os recursos visuais. Tomei essa atitude com o objetivo de 

dar sentido aos significados pretendidos em relação aos conceitos matemáticos. Dessa forma 

busquei, por meio do corpo, dar sentido a uma representação matemática do conceito do 

ângulo de 90º (Figura 47). 

 

 

Figura 47: Representação do ângulo de 90⁰ por meio do corpo 
Fonte: Arquivo do autor 
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Os Surdos, de fato, utilizam o corpo para se expressar. No momento em que eu 

utilizava o corpo para fazer uma representação do ângulo de 90º, percebi que ao fundo, na 

sala, dois alunos, Everson e Maykon, utilizavam o transferidor, que é transparente, para medir 

o ângulo entre os meus braços. Isto não fazia parte do planejamento da atividade. 

Não satisfeito o bastante, recorri aos cantos da sala para contextualizar o que seria, 

através do meu corpo, os ângulos da sala. 

 

Diálogo dia 24 de outubro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio 
Aqui é 90º, certo. Sempre 90º! (Desloco-
me para o canto da sala onde o ângulo é 

90º) 

 

Enio Aquele é noventa. (Aponto para o canto da 
parede) 

 

Enio Aquele é noventa.  (Aponto para o canto 
da parede) 

 

Enio Aquele não é 90 graus! (Risos – aponto 
para o canto da parede em que não é 90º) 
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Enio 
Esse aqui não! (Desloco-me ao outro 
canto da parede para demonstrar um 

ângulo maior que 90º) 

 

Enio Agora eu pergunto a vocês. 

 

Enio Que ângulo é esse? (Faço ângulo de 180 
com os braços). 

 
 

As nossas ações docentes são cheias de interrogações e dúvidas sobre os resultados. 

Podem ser favoráveis ou não, mas, na ocasião, ter utilizado o corpo como meio para ensinar 

ângulo obteve alguns avanços. Em detalhes, represento como foi a resposta da aluna Joyce, 

mostrando compreensão do conteúdo (Figura 48). 
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Figura 48: Aluna relacionando a posição ao ângulo de 1800 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Ao final da aula, já no intervalo, os alunos Everson e Maykon continuam conversando 

sobre o conteúdo da aula (Figura 49). 
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Figura 49: Everson e Maykon conversando sobre a aula 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Dirijo-me até eles para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda pudessem existir. 

Maykon ainda manifestava dúvida. Eu e Everson, juntos, tentávamos retirar as dúvidas dele. 

Os momentos do diálogo, infelizmente, não deram para ser traduzidos, pois conversamos, os 

três, muito juntos em roda (Figura 50). 

 

 

Figura 50: Conversando em roda 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Mas, para tentar dirimir suas dúvidas, levo-o até o canto da sala para mostrar o ângulo 

de 90º das duas paredes com o esquadro (figuras 51 e 52). 
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Figura 51: Mostro o ângulo de 90º com o esquadro entre as duas paredes 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 52: Mostro o ângulo de 90º com o esquadro entre as duas paredes 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Encontrei essa maneira para fazer com que ele compreendesse ângulos, de uma forma 

que pudesse, literalmente, fazer uso das ferramentas (Figura 53). 
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Figura 53: Simulação do uso do esquadro para detectar 90º 
Fonte: Arquivo do autor 

 

A importância das experiências visuais para o aprendizado do aluno surdo, já foram 

apontadas em outros estudos: 

 
O surdo é então a pessoa que compreende e interage com o mundo por meio 
de experiências visuais manifestando sua cultura pelo uso da Língua de 
sinais, que funciona também como elemento de identificação entre surdos 
(BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 44). 

 

Durante esse episódio senti, como professor, as possibilidades associadas ao uso das 

estratégias, privilegiando o campo visual. Do mesmo jeito, a atitude de utilizar o corpo como 

forma de fazer uma representação do conceito matemático é trabalhada também por Gil 

(2007) durante a sua pesquisa. Com relação aos Surdos, ela afirma que: 

 

[...] que estes precisam de orientações individuais, de repetir os nomes das 
figuras várias vezes para que entendam o sentido da frase e também que 
devemos utilizar o corpo como forma de comunicação com eles, de forma a 
se tornarem facilitadoras do processo ensino-aprendizagem (GIL, 2007, 
p.119). 

 

Gil (2007) afirma, ainda, que podemos utilizar o corpo em processos de avaliação. 

 
Avaliar, portanto, seria identificar as potencialidades e necessidades dos 
alunos com NEE e também como está à (sic) condição da escola nesse 
processo. No caso especifico dos alunos surdos, usar múltiplos instrumentos 
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de avaliação, como: desenhos, pinturas, colagens, a prova em Língua de 
Sinais, usando o corpo, ou seja, respeitando o seu aspecto visuo-motor e em 
caso de dificuldades criar serviços de apoio especializados dentro da escola 
para atender certas necessidades ditas “especiais” destes alunos (GIL, 2007, 
p. 173). 

 

Na realidade, dependendo do contexto em que estejamos inseridos, falo da sala de 

aula, dos alunos e, mais ainda, a surdez, podem acontecer coisas inesperadas, durante a aula, 

que revelam aprendizagens por parte de todos. Isso já foi comprovado por Vigotski ao 

constatar o desenvolvimento de potencialidades de crianças com deficiência. 

 

Las investigaciones de los defectólogos soviéticos confirmaron las ideas del 
Académico Ivan Petrovich Pavlov sobre la gran plasticidad del sistema 
nervioso en los niños. Está demonstrado, que las posibilidades 
compensatorias en los niños que presentan uno u otro defecto, tienen 
considerables reservas, poseen grandes posibilidades potenciales. Hasta los 
niños ciego-sordomudos están capacitados para desarrrollarse hasta niveles 
superiores cuando se crean las condiciones especiales de educación y 
enseñanza (VIGOTSKI, 1980, p. 15). 

 

Revendo as atividades dos alunos durante esse episódio, senti na pele, e pude perceber, 

como é verídica a fala de Vigotski quando ele explicita o desenvolvimento de possibilidades 

compensatórias nos alunos como deficiência. No episódio mencionado eles começaram a 

revelar suas potencialidades, bastando apenas fomentar para que tivéssemos resultados 

favoráveis. 

 

 

4.1.2.7 Avaliação de Ângulo 

 

 

A avaliação de aprendizagem sempre se fez presente em todos os momentos da minha 

ação docente, tanto nas observações dos alunos em sala como nas tarefas propostas para 

solução individual. 

Utilizei uma tarefa em nível de Exercício. A “Tarefa de Ângulos” (Apêndice 8.3) 

exigia apenas repetição dos movimentos necessários com o transferidor para medir os ângulos 

solicitados (Figura 54). 
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Figura 54: Joyce respondendo à Tarefa de Ângulos 
Fonte: Arquivo do autor 

 

A tarefa entregue aos alunos para que eles respondessem, possuía um nível de 

complexidade baixo. Ponte (2005): 

 
[...] considera que duas dimensões fundamentais das tarefas são o seu grau 
de desafio matemático e o seu grau de estrutura. O grau de desafio 
matemático depende da percepção da dificuldade da questão, variando entre 
o “reduzido” e o “elevado”. Por outro lado, o grau de estrutura varia entre os 
polos “aberto” e “fechado”. Numa tarefa fechada é claramente dito o que é 
dado e o que é pedido e uma tarefa aberta comporta alguma indeterminação 
pelo menos num destes aspectos (PONTE, 2014, p. 20) 

 

Os alunos, em sua maioria, mediram os ângulos com louvor (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Análide individual da Tarefa de Ângulo 

 

Fonte: Arquivo do autor 
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Apresento, como exemplo, as respostas da aluna Letícia que, como a maioria, 

respondeu todas as questões solicitadas (Figura 55). 

 

 

Figura 55: Atividade da aluna Letícia 
Fonte: Arquivo do autor 

 
Algumas medidas não saíram a contento pelo fato de olharem o transferidor 

transparente pelo lado inverso, ou ter pego o valor do suplemento, que pode ser justificado 

devido à pouca habilidade com o instrumento de medição (Figura 56). 

 

 

Figura 56: Respostas do aluno Everson na Tarefa de Ângulos 
Fonte: Arquivo do autor 
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4.2 TRIÂNGULO 

 

 

Nessa fase fui movido por novas aprendizagens, sabendo que as minhas aulas 

poderiam, ainda, sofrer modificações. As aulas anteriores serviram para que eu pudesse ter 

um olhar no passado e outro no futuro, visando melhorias. Vale salientar que o reflexo ruim 

de uma aula pode aparecer, não depois, mas durante o seu desenvolvimento. Diante disso tudo 

consegui que emergissem novos sinais para, assim, então, melhorar a minha prática 

pedagógica. 

Contreras (2012) revela que há, na reflexão, fases que precisam ser sempre revistas. A 

fase quatro, na qual ele infere que devemos “reconstruir”, sempre fez parte de meu fazer 

pedagógico. Logo, faz-se necessária, para promover melhorias, uma reconstrução. 

 

 

4.2.1 Objetivos das aulas de Triângulo 

 

 

As aulas desenvolvidas para o conteúdo de Triângulo tiveram como objetivo: 

 

 Conhecer e identificar os tipos de triângulos e seus respectivos nomes; 

 Proceder a soma dos ângulos internos do Triângulo; 

 Compreender a desigualdade Triangular; 

 Reconhecer esquadros; 

 Conhecer as condições de existência de um triângulo; 

 Identificar os ângulos no Triângulo; 

 Identificar os vértices de um triângulo. 

 

 

4.2.2 Episódios emergentes nas aulas de triângulo 

 

 

Os seis episódios descritos a seguir revelam aulas que, no meu fazer pedagógico, 

tiveram que sofrer modificações mesmo durante o processo de ensino. Eles foram reveladores 
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de deslizes e também de avaliação de aprendizagem, que realmente não houve ensino como 

diz Lorenzato (2008) (Quadro 11). 

 
Quadro 11: Episódios do conteúdo Triângulo 

Episódios 

Episódio 1 Aula de ouvinte para surdos 

Episódio 2 Álgebra em passos curtos 

Episódio 3 Mudança de estratégia 

Episódio 4 O ângulo de 90º 

Episódio 5 Condição de existência do triângulo 

Episódio 6 A Avaliação de Triângulo: momento de repensar  

Fonte: Arquivo do autor 
 

 

4.2.2.1 Aula de ouvinte para surdos 

 

 

A primeira aula sobre triângulos desenvolvi fazendo uso das novas tecnologias. Após 

minhas experiências com as aulas sobre ângulos, julguei que uma aula priorizando recursos 

visuais seria boa para explicar o conteúdo de tipos de triângulos. Fiz uma apresentação em 

power point com 12 slides e todas as informações necessárias sobre os “tipos de triângulo”, de 

forma resumida para que tivesse pouca escrita em L2 (Figura 57). Contudo, não foi suficiente 

para trazer a atenção dos alunos e a minha tentativa de ensinar o que era triângulo equilátero, 

isósceles e escaleno foi frustrada. 
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Figura 57: Segundo e terceiro slides da apresentação de Power Point com L2 
Fonte: Arquivo do autor 

 

A estratégia que planejei era uma tentativa de reconstruir as minhas práticas com 

alunos ouvintes, com o que estava aprendendo com e sobre os meus alunos surdos. Mas 

parece que as minhas tentativas de reconstruir ainda se encontravam contaminadas pelas 

práticas docentes não afinadas com alunos surdos. Vício de professor ouvinte? A importância 

que sempre atribuí à escrita continuou sendo evidente no material, mesmo reforçando o uso de 

palavras escritas com elementos visuais. Os slides, recheados de L2, não tinham atração e não 

consegui a atenção dos alunos; com isso, apenas um único aluno interagiu com a aula e os 

outros estavam quase dormindo (Figura 58). 

 

 

Figura 58: Alunos sem atenção na aula de Triângulos 
Fonte: Arquivo do autor 

Com relação à dificuldade de compreensão, pelos surdos, da língua portuguesa escrita 

em enunciados matemáticos, temos que: 

 

[...] se complica. É comum ouvirmos alunos surdos inclusos demonstrando 
um desinteresse por atividades de leitura e interpretação. [...] Há que se 
ponderar que as atitudes de professores que contam com a presença desses 
alunos nem sempre consideram as diferenças linguísticas, propondo 



148 
 

 
 

atividades que aumentam as dificuldades de compreensão dos textos escritos 
(BORGES; NOGUEIERA, 2013, 61). 

 

Durante a aula percebi que também não estava bom pra mim. Era muita a passividade 

dos alunos. Não sentia a presença dos mesmos na aula, e isso me incomodava na docência. Eu 

devia, na realidade, chamar a atenção deles de outra forma, ou seja, mudando as minhas 

estratégias e não os chamando, literalmente, com um toque, para me verem atuar. Que aula 

(Figura 59)! 

 

 

Figura 59: Eu chamando atenção da aluna para a minha aula 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Diante dessa situação ficou evidente que não é porque a aula estava sendo ministrada 

em L1 que eu teria a garantia de atenção dos alunos surdos. Isso acontece com os ouvintes 

também; daí, ficou claro que minha estratégia de ensino deveria ser revista para que eu 

pudesse, ao menos, ter alguma chance de obter resultados satisfatórios. 

 

 

4.2.2.2 Álgebra em passos curtos 

 

 

Acredito que eles já tinham tido contato com triângulos, mas não associavam a figura 

à palavra escrita. Eles reconheciam o triângulo e só sabiam seu sinal em Libras. Para que eles 

aprendessem os nomes dos triângulos conforme as medidas dos lados, teria que focar em 

outro tipo de estratégia. Uma estratégia em que eles realmente pudessem interagir para 

diferenciar os triângulos conforme suas medidas e, consequentemente, criar seus respectivos 

sinais.  
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Na segunda aula, após o intervalo, já estava fazendo planos para fazer alguma 

modificação. Não podia, eu, continuar com aquela estratégia! Não conseguiria, de forma 

alguma, obter resultados satisfatórios. Abandonei os slides e parti para uma aula com maior 

interação. Como estava difícil continuar com aquela estratégia, parti para resolver uma lista de 

exercícios intitulada Tarefa Soma dos Ângulos Internos (Apêndice 8.4). Na resolução desta 

lista de exercícios, os passos dados eram bem curtos na aula. A álgebra era algo ainda a ser 

trabalhado com aquela turma; mas, em um momento mais á frente, nesta pesquisa, será 

detalhado um meio de como eliminar este tipo de dificuldade, pelo menos no contexto em que 

eu vivenciava. 

Percebi que existia uma lacuna com relação à solução dos Exercícios, justamente ao 

montar uma equação para determinar um ângulo faltante em um triângulo. Ou seja, eles ainda 

não apresentavam habilidade com o uso de letras para representar incógnitas na resolução de 

determinados tipos de exercícios da tarefa (Figura 60). 

 

 

Figura 60: Exercício resolvido da tarefa planejada 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Vale salientar que, “sobre o tema álgebra, devemos destacar que a dificuldade é 

comum para a aprendizagem da maioria dos estudantes, surdos ou ouvintes, e também para o 

ensino de professores” (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 64). 

Com relação à álgebra, os autores apontam, ainda, “a falta de sinais próprios em 

Libras para alguns elementos algébricos e suas relações com a aritmética e geometria, 

equações do 1º grau, gráficos, fatoração, equação do 2º grau e produtos notáveis” (BORGES; 

NOGUEIRA, 2013, p. 65). 

Mas uma coisa que me chamou atenção, foi que a Joyce me surpreendeu ao tentar, 

junto comigo, encontrar o resultado dos exercícios propostos na lousa, de um ângulo faltante 

de um triângulo, usando o Transferidor transparente (Figura 61). 
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Figura 61: Aluna fazendo uso do transferidor 
Fonte: arquivo do autor 

 

Apesar de ainda não ser familiar, para meus alunos surdos, os aspetos da linguagem 

algébrica, as experiências anteriores com o transferidor deixou-a confiante para dar uma 

sugestão para encontrar a solução do Exercício. O meio pelo qual ela encontrou para 

encontrar a resposta foi surpreendente refletindo a essência do uso da ferramenta. Em tempo, 

pelo fato do triângulo ter sido feito à mão, na lousa, pouco provável que correspondesse à 

medida exata solicitada pela atividade. 

 

 

4.2.2.3 Mudança de estratégia 

 

 

Por vezes, percebi que deveria mudar meus planos iniciais de planejamento, pois não 

haveria possibilidade de dar continuidade a eles da forma como estava. As “topadas nas 

pedras” do caminho pedagógico eram frequentes. Ou eu retirava as pedras ou pensava em um 

jeito para encontrar outro caminho. 

Decidi por uma maior interação dos alunos com a aula, e, assim, solicitei que eles 

medissem os ângulos internos da metade de uma folha de A4 cortada ao meio, na diagonal, e 

logo em seguida somasse-os (Figura 62). 
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Figura 62: Folha de A4 cortada ao meio, na diagonal. 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Neste momento percebi os alunos mais ativos na estratégia, fazendo cada um a sua 

atividade, usando o transferidor (Figura 63). 

 

 

Figura 63: Alunos medindo os ângulos do triângulo com o transferidor 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Como consequência de toda essa ação docente consegui fazer, apenas, a avaliação do 

conteúdo da soma dos ângulos internos do triângulo. Tive como resultado da estratégia, o 

bom desempenho de cinco alunos que encontraram a resposta correta para todos os ângulos 

do triângulo de papel e a sua respectiva soma, resultando em 180º. Como eles já tinham certa 

habilidade com o transferidor, não tiveram dificuldades (Figura 64). 
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Figura 64: Material produzido por Patrícia e ao lado visão ampliada 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Apesar do sucesso dos alunos em identificar os ângulos internos dos triângulos, ficou 

claro para mim que precisava, de alguma forma, melhorar as minhas aulas para que eu 

pudesse ter melhores resultados: mais interação e mais aprendizagens. 

 
O interesse do professor é realmente resolver um problema que o preocupa 
ou compreender a situação que o intriga e não apenas investigar por 
investigar. É preferível que ele empregue as suas energias em questões onde 
possa ter resultados palpáveis do que em questões que estão muito para além 
do seu alcance (PONTE, 2002, p. 13). 

 

De alguma forma precisava fazer com que eles percebessem que a soma dos ângulos 

internos de todo triângulo era 180º. Para uma boa aprendizagem, e não suficiente apenas, 

somar os ângulos e encontrar 180º seria compreender o porquê dessa relação. Procedi da 

seguinte forma: 
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Diálogo dia 25 de outubro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio (Começo a rasgar o papel) 

 

Enio Segure aqui por favor. 

 

Enio Rasgo e segundo pedaço de papel. 

 

Enio Junto-os sobre a mesa. 

 

Enio Aqui Zero Grau, certo. 

 

Enio Zero 
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Enio Grau 

 

Enio Aqui, quanto? (Faço um ângulo de 90º 
com os braços) 

 

Letícia Noventa graus. 

 

Enio Organizo-os para demonstrar 

 

Enio Aqui quanto? (Faço um ângulo de 180º 
com os braços) 

 
 

Tinha como objetivo instigá-los a fazer a correlação do ângulo de 180º com os meus 

braços abertos. A partir desse momento consegui um pouco mais de interação, e solicitei a 

presença deles perto de mim. Em seguida fiz uma pequena demonstração sobre a soma dos 

ângulos internos de todo o triângulo. Todos permaneceram ao redor da cadeira, à qual eu 

manipulava com os pedaços de papel (Figura 65). 
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Figura 65: Interação dos alunos na demonstração 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Sobre a cadeira, como consta em alguns livros didáticos, havia três pedaços de papel 

correspondentes aos ângulos do triângulo (Figura 66). Os mesmos já estavam organizados de 

forma que eu pudesse demonstrar ou justificar o resultado da soma dos ângulos internos de 

180º. 

 

Figura 66: Demonstração das somas dos ângulos internos 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Na sequência, o diálogo representa um pouco desse momento em que a Letícia 

expressa um saber a respeito do conteúdo. 
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Diálogo dia 25 de outubro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio Aqui 55º, aqui 35º, e aqui 90º, certo. 

 

Letícia.  (Letícia abre os braços). Aqui 180º. 

 

Letícia 
(Letícia passa a mão aberta sobre a reta em 

que representa o ângulo de 180º, vira as 
costas e sai para sentar). Aqui 180º. 

 

Patrícia (Todos riem) Cara de pau. 

 
 

Talvez não tenha sido a melhor maneira de representar o ângulo de 180º, mas foi o que 

veio à mente para fazer com que eles compreendessem o que seria esse determinado ângulo. 

 

 

4.2.2.4 O ângulo de 90º 

 

 

A Libras, ainda é um campo em construção com relação aos sinais da matemática: 

 

O fato de que a Matemática (sic) possui uma linguagem própria, com termos 
que não estão consolidados em sinais específicos na Libras como logaritmos, 
matrizes, funções, particularmente porque a Libras ainda é uma língua em 
construção, aliado ao conhecimento matemático superficial da maioria dos 
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intérpretes de Língua de Sinais, dificulta o ensino de Matemática para 
Surdos (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 44). 

 

Sempre utilizei a CM 32, correspondente à letra “v” do alfabeto (Figura 67), para dar 

sentido ao sinal de ângulo, independente de qual valor ele tivesse (Figura 68). 

 

 

Figura 67: CM 32 que corresponde à letra “v” do alfabeto de Libras 
Fonte: Arquivo do Autor 

 

 

Figura 68: Momento em que uso CM 32 para representar ângulo 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Com relação ao ângulo de 90º, utilizei espontaneamente uma representação visuo-

gestual e icônica, que não é padrão e tão pouco faz parte de uma configuração de mão, já 

estabelecida do alfabeto de Libras. A representação utilizada parece com a letra “k” do 
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alfabeto de Libras (Figura 69), só que com os dedos mais aberto formando um ângulo reto 

para aproximar da realidade do ângulo de 90º (Figuras 70 e 71). 

 

 

Figura 69: Letra “k” do alfabeto de Libras 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Figura 70: Representando o ângulo de 90⁰ 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 71: Momento em que uso o gesto para o ângulo 90º 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Eu não queria no momento criar um novo sinal ou uma nova CM, nada disso; foi 

realmente uma ação espontânea para fomentar aprendizagens. Não negociei com os alunos, 

mas foi através dele que consegui avanços. Isso corrobora com a visão do seguinte autor, 

quando ele explica que “ a validade de processos reporta-se à forma como os problemas são 
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equacionados e resolvidos permitindo a aprendizagem contínua das pessoas envolvidas e da 

própria organização” (PONTE, 2002, p. 16). 

Sem perceber, pois estava em diálogo com a Letícia, a aluna Joyce, ao meu lado 

direito, faz o uso do mesmo gesto para identificar o ângulo reto do triângulo (Figura 72). 

 

 

Figura 72: Aluna Joyce reproduzindo o gesto para o ângulo de 90º 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Diante do ocorrido, percebi que poderia representar a notação matemática de 90º 

através de um gesto icônico que tivesse uma semelhança com o ângulo reto (Figura 73). 

 

 

Figura 73: Representando o ângulo do 90º com a CM 8a 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Esta CM é utilizada para representar (dependendo do contexto, orientação e 

movimentação): 
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 A letra “L” do alfabeto em Libras; 

 O sinal de trabalhar; 

 Para vídeo; 

 Para o número 2 (dois); 

 Para o sinal de dividir. 

 

Assim, é importante esclarecer que com uma configuração de mão, em libras, 

podemos representar várias ideias. No caso dos dois últimos sinais, também relacionados com 

a matemática, poderiam ser usados dentro do contexto de trigonometria para poder dar um 

melhor entendimento (Figura 74). 

 

 

Figura 74: CM 8a usada para representação de ângulo reto 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

4.2.2.5 Condição de existência do triângulo 

 

 

Antes de falar sobre o próximo episódio, que vai ser denominado de “A avaliação”, 

não poderia deixar de apresentar as minhas intenções quanto às tentativas de querer ensinar 

sobre triângulos. 

Até que tentei, mas os vícios em estratégias me impediam de sair de dentro de uma 

gaiola de concepções que rodeavam os meus pensamentos. Realmente, fazemos reproduções 

de estratégias vistas com aluno do ensino médio, da graduação e até mesmo de outras 

experiências que acreditamos dar certo. Tudo dentro de uma linha do ensino tradicional. 
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Quando eu falo tradicional, falo com relação ao que já se tem consolidado em estratégia do 

ensino tradicional. 

Realmente foram tentativas, pois os sucessos previstos quanto ao planejado foram em 

vão. 

Na antepenúltima aula que antecedia a avaliação, movido, ainda, por vícios da 

docência de aulas para ouvintes, percebi, mais uma vez, os alunos pouco participativos na 

aula. Eu ainda estava em fase de aprendizagem, para que futuramente pudesse transformar a 

minha prática. Tal situação, de acordo com o autor abaixo mencionado, denuncia que “A 

investigação sobre a prática tem certas características salientes. Uma delas, que constitui o 

traço definidor, é o seu forte vínculo com os problemas da prática profissional” (PONTE, 

2002, p. 13). 

Persistiam, ainda, em mim, os vícios do sistema de ensino tradicional por meio do qual 

aprendi na minha experiência profissional. Como se vê, os alunos se apresentavam passivos, 

com pouca participação e mobilização (Figura 75). 

 

 

Figura 75: Alunos passivos na aula 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Na penúltima aula ainda fiz algumas modificações com o objetivo de fazer com que 

eles aprendessem o conteúdo “Condições de existência de um triângulo”. Queria que eles 

compreendessem as propriedades que resultam na condição de existência de um triângulo. Ou 

seja, para que se possa construir um triângulo é necessário que a medida de qualquer um dos 

lados seja menor que a soma das medidas dos outros dois, e maior que o valor absoluto da 

diferença entre essas medidas. Mas, na ocasião do nível de ensino, utilizei somente a primeira. 

Queria que eles vissem, pegassem, interagissem com materiais, para comprovar que 

possuindo três seguimentos, pode ou não existir a possibilidade de formar ou não um 

triângulo. Embaso-me na explicação de Borges; Nogueira (2013), quando afirmam que:  
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A exploração de materiais manipuláveis, por exemplo, é bem vista no ensino 
de matemática, não como um momento de lazer, mas, sobretudo, de 
aprendizagens. O que devemos considerar ao adotar o uso destes materiais, é 
um planejamento de ensino que, acima de tudo, privilegie o ensino de 
Matemática como finalidade principal. E se a exploração de materiais em 
aula de Matemática é aconselhável para alunos ouvintes, para os surdos é 
fundamental (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 52). 

 

Motivado pelas considerações de Borges e Nogueira (2013), e na intenção que os 

surdos interagissem com o material manipulável, construí um material feito com vários 

pedaços de palitos de churrasco, em medidas que variavam entre 2cm a 8cm (Figuras 76 e 

77). 

 

 

Figura 76: Material didático com palitos 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 77: Pedaços de palito de churrasco sobre a mesa 
Fonte: Arquivo do autor 
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Eles teriam que escolher três palitos em duas rodadas, a fim de tentar formar 

triângulos. Eles foram induzidos para que, em uma das duas rodadas de escolha formassem o 

triângulo. Os palitos deveriam ser colados sobre uma folha de papel A4, verificando as 

possibilidades. Os resultados foram diversos (Figura 78). 

 

 

Figura 78: Resultado da atividade “Condição de existência de um triângulo” 
Fonte: Arquivo do autor 
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Apenas um aluno, o quinto, demonstrou, no próprio exercício, a propriedade; e o 

último aluno demonstrou não compreender a informação passada. 

Nessa tarefa fiz com que eles pudessem perceber que com apenas três pedaços de 

palito, haveria ou não, a possibilidade de formar um triângulo. 

Depois de ter ministrado os conteúdos sobre ângulo e triângulo, decidi fazer uma 

avaliação de aprendizagem. O momento de avaliar é sempre uma interrogação enorme, pois 

está em jogo o seu desempenho como profissional. Será que a minha ação docente 

correspondeu ou não às minhas pretensões de aprendizagens por parte do aluno surdo? 

 

 

4.2.2.6 Avaliação de Ângulo e Triângulo 

 

 

Este episódio para mim foi marcante. Estive em momentos de angústia por me deparar 

com um resultado que era reflexo de alguns deslizes cometidos, que posso chamar de 

aprendizagens. A “Tarefa Avaliação” (Apêndice 8.5) não correspondeu às minhas 

expectativas e o resultado não foi nada dos melhores. Nela, tinha como objetivo, avaliar todo 

o conteúdo visto desde o início das aulas. 

Literalmente, deparei-me com o meu “não saber” e precisava, de alguma forma, rever 

a minha prática. De acordo com Ponte: “O trabalho investigativo em questões relativas à 

prática profissional é necessário para o desenvolvimento profissional do professor” (1998, p. 

8, grifo meu) e eu percebi alguns deslizes no processo de ensino. Os alunos realmente não 

iam respondendo à avaliação ao meu contento, e angustie-me prevendo o baixo desempenho, 

conforme as perguntas que iam sendo feitas pelos alunos surdos. Algo saíra errado (Figura 

79)! 

Ainda permeado pelo vício do ensino tradicional, tinha-os colocado para responderem 

suas avaliações de forma individual e em suas cadeiras. Quanto às avaliações, as mesmas 

foram entregues sem que os alunos soubessem que estariam sendo avaliados. Para eles era 

apenas um exercício de aprendizagem. 
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Figura 79: Momentos de angústia 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Com relação ao baixo desempenho previsto lembrei de Lorenzato (2008), quando ele 

diz que: 

 
Dar aulas é diferente de ensinar. Ensinar é dar condições para que o aluno 
construa seu próprio conhecimento. Vale salientar a concepção de que há 
ensino somente quando, em decorrência dele, houver aprendizagem. Note 
que é possível dar aulas sem conhecer, entretanto, não é possível ensinar sem 
conhecer. Mas conhecer o quê? Tanto o conteúdo (matemática) como o 
modo de ensinar (didática); e ainda sabemos que ambos não são suficientes 
para uma aprendizagem significativa (LORENZATO, 2008, p. 3, grifo meu). 

 

Realmente alguma coisa faltou para que o ensino se configurasse. A avaliação foi 

apenas uma aprendizagem para mim e para os alunos. Não poderia atribuir notas aos mesmos 

e nem puni-los pelo baixo desempenho, já que tinha reconhecido o meu deslize pedagógico. 

Ela, a avaliação, foi um retrato do “como não fazer”. Mas isso não serviu de desestímulo para 

a interrupção do ensino e da pesquisa. Isso faz parte do processo! Não temos certeza de nada 

quanto à eficiência da ação pedagógica. 

 
Acho que nunca se deve esquecer da eficácia das práticas pedagógicas. Os 
professores são mais ou menos eficazes, se deve aceitar essa idéia (sic). 
Alguns professores são mais eficientes com um tipo de aluno e menos com 
outro. Isso significa que nossas práticas em sala de aula têm consequências 
importantes na vida dos alunos (CHARLOT, 2005, p. 27). 

 

Percebi que a minha ação docente não foi nada eficiente na construção do saber. “[...] 

Nunca se deve esquecer de que o saber é o centro da experiência escolar. A escola é um lugar 

onde o professor está tentando ensinar coisas para os alunos que estão tentando aprendê-las” 

(Charlot, 2005, p. 27, grifo meu). 
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Realmente, pus-me num processo de tentativa, pois não obtive o resultado esperado: a 

aprendizagem. Tentei! Debrucei-me a questionar o que poderia ter ocorrido para que os 

alunos não tivessem um bom desempenho na avaliação. 

Quanto aos meus questionamentos de todo o processo diante das minhas reflexões, 

perguntei-me: será que poderia ter sido a fluência em Libras, com relação aos sinais da 

matemática? Será que em algum momento a comunicação, os símbolos utilizados não 

favoreceram a comunicação em Libras? As minhas estratégias? Poderia ser a avaliação 

elaborada? Posso afirmar que foi um conjunto de ações, e com certeza ela, a avaliação, não 

trouxe os resultados esperados. A avaliação é um instrumento de extrema importância no 

processo de ensino. Certamente o ocorrido se deveu a um conjunto de fatores que diante das 

minhas reflexões e pretensões, não poderia mais se repetir. Vale salientar que a avaliação 

refletiu uma inexperiência de ensino sobre um contexto peculiar. 

Não quis e não quero procurar culpados, mas procurar meios para que as coisas 

aconteçam da melhor forma possível. Tive que rever as minhas estratégias de ensino e o modo 

de avaliar meus alunos surdos. Estava carregado de vícios tradicionalistas e não estava num 

ambiente de ouvintes. 

Na minha docência ensinei, através do português, dos sons. Agora, preciso ensinar 

através de uma língua gesto-visual. Com relação a ensinar com sons, Nogueira já apresentava 

seus questionamentos em relação às suas duas filhas surdas. Ela tinha em sua casa objetos de 

pesquisa. 

 

Na verdade, é... as minhas pesquisas nisso remontam a 1986. Quer dizer... a 
minha primeira pesquisa foi a bastante tempo e ela foi motivada com uma 
dúvida muito grande, né. Naquela época quando as meninas eram pequenas, 
é...o grande questionamento da surdez era a questão da comunicação. Mas 
não sei se pelo fato de eu ser Matemática, a minha grande questão era com o 
pensamento. Então eu tinha essa dúvida. Quer dizer, puxa vida, eu quando 
penso, eu falo comigo mesma, a gente conversa coma gente. Se você pensa 
no seu próprio nome você vai ver que seu nome tem som e não 
necessariamente com a voz. [...] Você pensa o número “um”, você pensa 
com o som, não é... você pensa conversando, e aquilo... eu falo... como é que 
o surdo pensa? (NOGUEIRA, 2013). 

 

Meus questionamentos iniciais com relação a esta pesquisa foram convergentes com 

os de Nogueira (2013). Assim, precisei aprofundar-me em reflexões para então encontrar 

respostas para os meus problemas. 

Os resultados das avaliações foram realmente desanimadores. A avaliação feita 

possuía cinco questões e tinha um total de nove alunos, assim tinha um total de 45 (quarenta e 
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cinco) questões a serem analisadas. Analisando pontualmente cada questão, o número de 

questões que foram identificadas como “Não Fizeram”, chegou a um total de 43%. As que 

foram categorizadas como “Erraram”, chego a 35% (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2: Resultado geral das questões de Ângulo e Triângulo 

 

Fonte: Arquivo do autor 
 

Fiz uma análise pontual a respeito da variável “Não fizeram”, a mesma encontrava-se 

em destaque. Percebi que os alunos não tinham o devido saber para responder as questões. 

Lembro que este fato serviu para que eu repensasse o ensino para alunos surdos e as 

estratégias utilizadas. Na “Tarefa Avaliação” (Apêndice 8.5), as duas primeiras questões 

versavam sobre Triângulos. A primeira questão, colocada estrategicamente para verificar se 

eles identificavam a figura, teve um bom resultado, pois dos oito alunos, cinco responderam 

corretamente (Gráfico 3). A segunda questão solicitava que eles identificassem qual o tipo de 

triângulo, ou seja, olhando as figuras, deveriam denominá-las como equilátero, isósceles ou 

escaleno, e infelizmente nenhum aluno fez. Quanto à quinta questão, e que na sua maioria 

todos erraram, a propriedade para a formação de triângulos quanto às medidas dos lados não 

foi aprendida. Na análise das respostas, identifiquei que eles apenas utilizaram o 

conhecimento de Maior (>) e menor (<) para comparar os números. Mesmo cometendo alguns 

deslizes (Figura 80). 

 

15% 

7% 

43% 

35% 

Resultado geral das questões 

CORRETA

CORRETA PARCIALMENTE

NÃO FIZERAM
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Figura 80: Respostas da 5ª questão da Tarefa Avaliação 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Acredito que o resultado pífio se deve à pouca intimidade com a L2 que se fez 

presente na pergunta da questão, e claro, ao processo de ensino que não foi nada animador. 

Desta forma, era um momento em que eu deveria rever as estratégias e traçar novos rumos.  

 
Gráfico 3: Análise pontual das questões de Ângulo e Triângulo 

 

Fonte: Arquivo do autor 
 

Desta forma, vivenciando entraves no ensino de Ângulos e Triângulos em Libras 

como primeira língua, exige-se uma mudança de postura e um afastamento do ensino 

tradicional permeado por um ouvintismo inocente. 

 



169 
 

 
 

4.3 PERÍMETRO 

 

 

Na fase do ensino de Perímetro detectei alguns entraves e também crescimento 

profissional. Foram feitas negociações para a construção de sinais; mudanças de estratégias, 

mesmo durante as aulas; e percepção de habilidades de aritmética que ainda precisariam ser 

trabalhadas em sala de aula com os alunos. Para promover aprendizagens, foram distribuídos 

para os alunos, kits de geometria para auxiliá-los nas atividades. O kit era composto de régua, 

esquadros, transferidor e compasso. 

 

 

4.3.1 Objetivos das aulas de Perímetro 

 

 

As aulas desenvolvidas para o conteúdo de Perímetro tiveram como objetivo: 

 

 Desenvolver habilidades para encontrar o perímetro de figuras planas. 

 Reconhecer os instrumentos de medida; 

 Usar os instrumentos de medida para encontrar perímetros; 

 Fomentar habilidades no uso de unidades de medida; 

 Solucionar exercícios e problemas envolvendo perímetro. 

 

 

4.3.2 Episódios emergentes nas aulas de Perímetro 

 

 

As aulas que se seguem emergiram episódios que realmente promoveram 

aprendizagens e mudanças nas estratégias de ensino (Quadro 12). Num total de cinco, 

evidenciei alguns avanços nas estratégias de ensino como também na forma de avaliação dos 

alunos. Sinais negociei com os alunos, e eles foram fundamentais no processo de 

comunicação da Libras como primeira Língua nesta modalidade de ensino. 
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Quadro 12: Episódio do conteúdo Perímetro 

Episódios 

Episódio 1 Medindo junto 

Episódio 2 Resolvendo equação através da “falta” 

Episódio 3 Sinal de Perímetro, qual? 

Episódio 4 Somando parcelas  

Episódio 5 Perímetro: indícios de aprendizagens  

Fonte: Arquivo do autor 
 

 

4.3.2.1 Medindo junto 

 

 

Diante do Resultado da avaliação anterior, pus-me em reflexão para não cometer mais 

deslizes. Continuei o conteúdo e entendi que não teríamos prejuízos, pois à medida que eu 

ensinava, haveria a possibilidade de revê-los priorizando qualidade e não quantidade. Percebi 

que o instrumento de avaliação não estava adequado e achei que deveria avaliá-los por outros 

meios. 

Perímetro seria o novo conteúdo para fomentar aprendizagens. Diante disso, produzi 

mais uma tarefa denominada “Tarefa de Perímetro” (Apêndice 8.6). Nela me propus também 

fazer com que eles pudessem rever os nomes dos diferentes tipos de triângulos e as suas 

características, assim como do quadrado. Realmente eles ainda não haviam aprendido sobre as 

propriedades destas duas figuras planas. 

Logo no início coloquei a palavra “Perímetro” na lousa e perguntei se os mesmos já a 

conheciam. Ninguém nunca tinha visto a palavra, e se quer o conteúdo. 

 

14 de novembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio Vocês conhecem? 
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Alunos (Todos em Silêncio) 

 

Enio Elisabete, sabe? 

 
 

Como demonstrado, precisava fazer com que aprendessem sobre o conteúdo de 

perímetro. Tinha em mente utilizar outros materiais para promover maior interação. Diante 

disto já tinha entregado para eles um “Kit de Geometria” 24, que ajudou muito no processo de 

ensino e também para a solução das tarefas (Figura 81). 

 

 

Figura 81: Distribuição do Kit de Geometria 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Para dar início à atividade, fiz um triângulo na lousa e solicitei que eles medissem as 

medidas dos lados com a fita métrica (Figura 82). Não obtive muito êxito. Os valores medidos 

divergiam do real e teria que intervir para rever o conteúdo de “Unidades de medida”.  

 

                                                 
24 Comprei pastas classificadoras para cada aluno e coloquei nelas lápis, caneta, borracha, cola, 
esquadros, transferidor, régua, compasso e fita métrica. 
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Figura 82: Alunos medindo lados de figuras planas com fita métrica 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Alguns alunos ainda não apresentavam habilidades com a ferramenta de medição. 

Decidi juntar-me a eles e auxiliá-los, para darmos prosseguimento (Figura 83). 

 

 

Figura 83: Medindo os lados de um triângulo 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Depois de ter explicado todo o conteúdo de perímetro, apliquei uma tarefa com várias 

questões em ordem crescente de complexidade. 

 

Duas dimensões fundamentais das tarefas são o grau de desafio matemático 
e o grau de estrutura. O grau de desafio matemático relaciona-se de forma 
estreita com a percepção da dificuldade de uma questão e constitui uma 
dimensão desde há muito usada para graduar as questões que se propõem aos 
alunos, tanto na sala de aula como em momentos especiais de avaliação 
como testes e exames. Varia, naturalmente, entre os pólos de desafio 
“reduzido” e “elevado”. O grau de estrutura é uma dimensão que só 
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recentemente começou a merecer atenção. Varia entre os pólos “aberto” e 
“fechado”. Uma tarefa fechada é aquela onde é claramente dito o que é dado 
e o que é pedido e uma tarefa aberta é a que comporta um grau de 
indeterminação significativo no que é dado, no que é pedido, ou em ambas 
as coisas (PONTE, 2005, 7). 

 

Analisei os dados coletados das tarefas dos alunos e percebi um bom desempenho 

como resposta à aula planejada. Eles acertaram 50% das questões proposta (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4: Resultado geral das questões de Perímetro 

 

 

Fonte: Arquivo do autor 
 

Percebi que 23% dos alunos acertaram parcialmente as questões. Atribuí isso a alguns 

fatores a saber (Vale salientar que as respostas nas imagens abaixo são de alunos diferentes): 

 

 Soma incorreta dos lados das figuras (Figura 84); 

 Falta de habilidade com a soma de números decimais (Figura 85); 

 Falta de alguma medida dos lados da figura para encontrar o perímetro (Figura 

86); 

 Falta dos cálculos para o resultado encontrado (Figura 87). 
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Figura 84: Falha na soma dos lados 
Fonte: Autor 

 

 

Figura 85: Falha na soma de números decimais 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 86: Falta de um dos lados 
Fonte: Autor 
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Figura 87: Falta dos cálculos 
Fonte: Autor 

 

Quanto à quantidade de acertos das questões, percebi que houve um decréscimo até a 

última questão da tarefa (Gráfico 5). Como existiu um aumento da complexidade a cada 

questão, as últimas realmente exigiam um nível maior de raciocínio. 

 
Gráfico 5: Análise de acertos por questão de Perímetro 

 

Fonte: Arquivo do autor 
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4.3.2.2 A “Falta” e o sistema de contagem 

 

 

Através da atividade de perímetro, percebi que já tivera um bom avanço. Via no 

horizonte indícios de que os alunos galgariam um bom desempenho. Mas, acredito que 

poderia ser melhor se não fosse um pequeno problema de comunicação. As perguntas, por 

vezes, não eram entendidas. Para esclarecer melhor, quero primeiro que entendam a história 

de Isabelle Rapin apud Sacks (2010, p. 55). 

 
Fazer perguntas a criança [surdas] sobre o que acabaram de ler mostrou-me 
que muitas delas podem apresentar notável deficiência linguística. Elas não 
possuem o recurso linguístico proporcionado pelas formas interrogativas. 
Não é que não saibam a resposta para a pergunta, e sim que não entenderam 
a pergunta. [...] Indaguei certa vez a um menino: “Quem mora na sua casa?” 
(A pergunta foi traduzida para ele por seu professor na língua de sinais.) O 
menino mostrava, pela expressão do rosto, que não estava entendendo. Notei 
então que o professor modificou a questão, transformando-a numa série de 
sentenças declarativas: “Na sua casa, você, sua mãe [...]”. Uma expressão de 
compreensão surgiu-lhe no rosto, e ele me fez um desenho de sua casa com 
todos os membros da família, incluindo o cachorro (SACKS, 2010, p. 55). 

 

Na história existe uma coisa importante que é o fator comunicação. Dependendo de 

como façamos perguntas aos alunos surdos eles podem não entender. Isso também pode 

acontecer com alunos ouvintes. 

 
[...] Nem sempre as dificuldades de aprendizagens dos conceitos 
matemáticos estão relacionadas somente à própria Matemática, mas à 
maneira como é estabelecida a comunicação em sala de aula, seja ela escrita, 
falada ou sinalizada (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 56). 

 

Tive que rever meus conceitos e a forma de interação com relação às perguntas, para 

obter respostas de questões da matemática. 

Aprendi muito como professor desta turma de surdos, e ensinando a gente também 

aprende. As minhas dificuldades em fomentar aprendizagens poderiam, também, estar 

atreladas ao processo de comunicação. Sacks (2010), afirma que: 

 
[...] encontramos na língua de sinais, em todos os níveis – léxico, gramatical, 
sintático -, um uso linguístico do espaço: um uso que é espantosamente 
complexo, pois boa parte do que na fala ocorre de modo linear, sequencial, 
temporal, na língua de sinais torna-se simultâneo, coincidente, com 
múltiplos níveis. A “superfície” da língua de sinais pode parecer simples 
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para um observador, como a dos gestos ou mímicas, mas logo descobrimos 
que isso é uma ilusão, e o que parece simples é extraordinariamente 
complexo, consistindo em inúmeros padrões espaciais encaixados de forma 
tridimensional uns nos outros (SACKS, 2010, p. 78). 

 

Sendo assim, vale salientar que essa complexidade por hora se torna um entrave na 

comunicação.   

Na análise dos dados, verifiquei que os alunos tinham um procedimento na 

comunicação que para responder uma equação utilizavam o termo “falta”. Ou seja: “falta” 

quanto para completar (Figura 88)? 

 

 

Figura 88: Elisabeth ensinando os colegas a resolverem a equação com o sistema da “falta” 
Fonte: Arquivo do autor 

 

A forma como eles pensavam matematicamente para encontrar um dos termos 

desconhecidos de uma soma de dois números era utilizando o sistema da “falta”. Mais 

precisamente, eles pensavam como encontrar uma falta para se chegar ao total. Na ocasião, a 

maçã desenhada por Elizabeth representaria o algarismo faltante para a equação. Isso já dava 

indícios de um pensamento algébrico. 

Foi de extrema importância o ocorrido, pois tive a ideia de solicitar às alunas Letícia e 

Elizabeth para me auxiliarem na ação pedagógica, no processo de comunicação. Ao 

proporcionar essa comunicação entre eles na L1, poderia observar melhor como os mesmos se 

comunicavam para resolver questões de matemática. Essa estratégia permitiu-me observar, de 

modo mais profundo, na figura a seguir, a comunicação em Libras para resolver questões 

elaboradas (Figura 89). 
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Figura 89: Atividade 12 da Tarefa de Perímetro 
Fonte: Arquivo do autor 

 

As alunas Letícia e Elizabeth compreenderam a questão e responderam de forma clara. 

Diante disso, questionei: por que apenas elas duas compreenderam a minha pergunta? Será 

que estaria atrelada à forma como a elaborei? 

Vejamos como foi: 

 

14 de novembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio Cinco, mais quatro, mais X é igual a 17. X é 
quanto?  

 

Letícia e 
Elizabeth Oito. 

 

Enio Quanto? 
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Letícia e 
Elizabeth Oito. 

 

Enio Por que oito? Explique por quê? 

 

Letícia e 
Elizabeth 

(As duas passam a resolver a questão na 
lousa) 

 

Enio Entendi, obrigado! Vocês são inteligentes! 
(Apago a lousa) 

 

Letícia e 
Elizabeth (Elas saem para se sentar) 

 
 

Diante do observado nessa aula, eu podia reformular a questão, transformando-a numa 

sentença declarativa, ou seja: “Soma (ou total) é 17. Ter quatro, ter cinco, ter [...]”. Poderia 

galgar melhores resultados dessa forma, e o fato de solicitar a ajuda dos alunos surdos na 

solução dos problemas, fez-me enxergar a oportunidade de entender como eles pensam para 

resolver questões de matemática. Ou seja, como eles formulam suas perguntas. Ponte (2002, 

p. 8) afirma que a investigação sobre a prática visa “resolver problemas profissionais e 

aumentar o conhecimento relativo a esses problemas, tendo por referência principal, não a 

comunidade acadêmica, mas a comunidade profissional”. Assim, espero que isto possa, de 
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alguma forma, contribuir para a melhoria das aulas de outros professores em suas 

investigações. 

A investigação sobre a prática não é conduzida para resolver leis gerais 
relacionadas com a prática educacional, e não tem como propósito fornecer a 
resposta a um problema. Em vez disso, os resultados sugerem novas formas 
de olhar o contexto e o problema e/ou possibilidades de mudanças na prática 
(RICHARDSON (1994, p. 7) apud PONTE (2002, p. 09), grifo do autor). 

 

Embasado nos escritos de Richardson (1994) olhei de forma detalhada o contexto e o 

problema e percebi como Letícia pensa matematicamente para resolver a “falta”, através de 

um sistema de contagem. Ela sabe que o total da soma das três parcelas equivale a 17, logo, 

tendo nove, ela entra num processo de contagem na palma da mão esquerda até chegar ao 

número 17. 

Farei, agora, uma representação de como ela se expressa com as mãos para representar 

seu pensamento matemático. 

Sobre a análise do “pensamento matemático” dos alunos na investigação sobre a 

prática, vejamos o que diz Beatriz D’ambrósio e Bárbara Nelson, que analisam as 

potencialidades dessa investigação. Elas indicam: 

 

[...] duas mudanças recentes na literatura nesta área: (i) a influência do 
movimento de reforma no ensino da Matemática e (ii) a aplicação das 
mesmas ideias sobre a aprendizagem a alunos e professores. D’Ambrósio 
considera que o professor, para concretizar novas práticas recomendadas 
pelos movimentos reformistas tem de assumir atitudes de permanente 
atenção aos modos de pensar próprios dos seus alunos. Nelson sublinha o 
valor de uma perspectiva investigativa para o desenvolvimento da 
identidade profissional do professor, referindo igualmente que uma 
investigativa em relação pensamento matemático dos alunos pode assumir 
grande importância nas trocas de experiências entre professores 
(D’AMBROSIO (1996); NELSON (1997) apud PONTE (2002, p. 20) grifo 
meu). 

 

Neste sentido, Letícia inicia a contagem em 10 no dedo mínimo. Optei por representar 

da forma abaixo, pelo motivo do vídeo não mostrar em detalhes esses movimentos para o 

leitor (quadros 13 e 14). 

 
Quadro 13: Movimentos que representam a contagem da aluna 

CONTAGEM 1º MOVIMENTO 2º MOVIMENTO 
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NÚMERO 10 

  

NÚMERO 11 

  

NÚMERO 12 

  

NÚMERO 13 

  

NÚMERO 14 

  

Fonte: Arquivo de autor 

 
Quadro 14: Movimentos que representam a contagem da aluna 

Após terminar a contagem com o último dedo da mão esquerda, o polegar; ela volta ao 

dedo mínimo e retoma a contagem. 

CONTAGEM 1º MOVIMENTO 2º MOVIMENTO 
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NÚMERO 15 

  

NÚMERO 16 

  

NÚMERO 17 

  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Assim, ela percebeu que contou oito dedos que correspondem à resposta da questão 

(Figura 90). 
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Figura 90: Resumo da contagem utilizada pela aluna 
Fonte: Arquivo do autor 

 
Após ter identificado como elas resolveram, pude observá-las a resolver a questão, 

interagindo com os colegas. Pedi para que elas ajudassem os colegas a resolver o problema e 

fiquei observando a comunicação das mesmas. Dessa forma, reorganizei meu pensamento na 

reformulação das próximas questões da atividade. 

 

14 de novembro de 2013 
SUJEITO FALA FOTO 

Enio 
Por favor, vocês duas podem me ajudar? 
Eu quero que vocês expliquem para eles o 

exercício na lousa. 

 

Letícia e 
Elizabeth 

(Letícia pega o pincel, e com Elisabeth 
dirigem-se à lousa) 
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Enio Atenção! Atenção! Elas duas vão explicar 
para vocês o exercício 12. 

 

Letícia Cinco mais quatro, é quanto? 

 

Lenaldo Nove 

 

Letícia “Falta” quanto para 17? 

 

Lenaldo Oito. 

 
 

Em todo este episódio observei que utilizei o sinal CM 44 para representar a “falta” da 

soma das parcelas (Figura 91). Ou, como a Elizabeth falou, a incógnita representada pela 

maçã. 
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Figura 91: CM 44 para representar “falta” 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Observei que ela utilizava a palma da mão, que está na condição mão não-dominante e 

de área de contato para o sinal propriamente dito (Figura 92). 

 

 

Figura 92: Letícia usando a CM 44 como falta 
Fonte: Arquivo do autor 

 

O sinal de falta expresso por Letícia é esclarecido por Felipe (2007, p. 92), como 

“faltar alguma coisa ou pessoa” (Figura 93). 
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Figura 93: Sinal de falta com CM 44 
Fonte: Arquivo do autor 

 

A ação de fazer com que os alunos compreendessem o conteúdo, auxiliados por seus 

colegas, foi bastante produtiva. Desta forma, a interação em sala aumentou e eu observava 

como eles expressavam seus pensamentos matemáticos, através da Libras. Repeti esse mesmo 

procedimento em todas as outras turmas. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3 Sinal de Perímetro, qual? 

 

 

A busca por sinais de matemática em Libras que pudessem me ajudar na docência foi 

intensa. Mas, mesmo não possuindo alguns sinais, pretendia atingir meu objetivo que era a 

aprendizagem dos alunos. 

Como não sabia o sinal de Perímetro, perguntei aos alunos se eles conheciam e se 

existiria o sinal. 

 

14 de novembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 
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Enio Ei! Vocês dois entenderam Perímetro? 

 

Matheus e 
Maykon 

Sim professor. (Matheus faz o sinal da letra 
“P”). 

 

Enio Vocês precisam criar um sinal! Qual 
seria? 

 

Matheus Não sei professor. (Os dois seguem até a 
lousa para fazer um exercício). 

 
 

A construção/consolidação de um sinal de matemática se dá como de um acordo com a 

Comunidade Surda. No momento, a intenção era fazer com que eles aprendessem perímetro e 

eu precisava relacionar com alguma coisa. Só pensei na Letra P. Mas eu já tinha utilizado os 

sinais “número” e letra “P” na turma do sexto ano para representar “Números Pares” e isso 

geraria conflitos. Utilizei também “número” e a letra “I” para representar os “Números 

Ímpares”. 

Scott Liddel (1984) apud Quadros & Karnopp (2004, p. 102) desenvolveu estudos 

sobre os compostos na Língua de Sinais Americana - ASL. 

 

Ele observou que dois sinais formam um sinal composto quando mudanças 
predicáveis ocorrem como o resultado de aplicação de regras, da mesma 
forma como acontece com a língua inglesa. Ele apresenta dois tipos de 
regras que causa as mudanças – regras morfológicas e regras fonológicas 
(QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 102). 
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Na ocasião relatada, a situação ocorrida se identifica com as regras morfológica que, a 

propósito: 

 
[...] são aplicadas especificamente para criar novas unidades com 
significados (compostos). Três regras morfológicas são usadas para criar 
compostos na ASL: (1) a regra do contato; (2) a regra da sequência única e a 
(3) a regra da antecipação da mão-dominante. Será observada a aplicação de 
tais regras na língua de sinais brasileira (QUADROS E & KARNOPP, 2004, 
p. 103). 

 

Observei que estava fazendo o uso de dois sinais para representar apenas uma palavra, 

e que o primeiro sinal existia, o contato com o corpo, que é o caso do sinal de número, logo, 

se estabeleceria a convergência com a “regra do contato”. 

 
Regra do contato: Frequentemente um sinal inclui algum tipo de contato, 
seja no corpo, seja na mão passiva. Em compostos, o primeiro, o segundo ou 
único contato é mantido. Isto significa que se dois sinais ocorrem juntos para 
formar um composto e o primeiro sinal presenta contato, este contato tende a 
permanecer. Se o primeiro sinal não apresenta contato, mas o segundo sim, 
este contato permanece na composição. É importante observar que se um 
sinal composto apresenta contato no primeiro ou no segundo sinal, o contato 
pode permanecer dos dois sinais que formam o composto ou em apenas um 
deles. Como exemplos da aplicação dessa regra na língua de sinais brasileira 
têm-se ACREDITAR (saber + estudar) e ESCOLA (casa + estudar) 
(QUADROS & KARNOPP, 2004, p. 103). 

 

Assim, para o sinal de Perímetro utilizei, apenas, a letra “P”, obedecendo à regra do 

contexto em que a palavra estava inserida. Dessa forma, cabe uma análise mais profunda da 

pragmática que envolve as relações entre a linguagem e o contexto. É importante esclarecer 

que a pragmática: 
[...] é uma área que inclui os estudos da dêixis (utilização de elementos da 
linguagem através da demonstração – indicação -, que envolve basicamente 
os pronomes), das pressuposições (inferências e antecipações com base no 
que foi dito), dos atos da fala (como se organizam os atos de fala e quais as 
condições que observam), das implicaturas (as coisas que estão 
subentendidas nas entrelinhas, incluindo o significado que não foi dito 
explicitamente) e dos aspectos da estrutura conversacional (a estrutura das 
conversas entre duas ou mais pessoas e a organização da tomada de turnos 
durante a conversação). (QUADROS & KARNOPP, 2004, p, 22-23). 

 

Nessa experiência com a turma, com o conteúdo de Perímetro, optei por utilizar 

sempre a letra “P”. Isso porque a situação em que eu fazia o uso da letra em um determinado 

contexto, far-me-ia entender, ou seja, encontrar o perímetro solicitado. 
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O fragmento de diálogo, abaixo, representa a forma utilizada para passar o conceito de 

perímetro. 

 

21 de novembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Lenaldo Olhe ele aí! 

 

Maykon Está certo? (Olho a atividade já 
respondida). 

 

Enio Está certo! 

 

Enio Agora você deve encontrar “P”. 

 

Lenaldo “P”, somar. 

 

Enio Ei, P-E-R-Í-M-T-R-O, encontrar “P”. 
Então! Ele sabe! (Aponto para Lenaldo). 
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Lenaldo Certo! Encontrar “P”. Certo? 

 
 

Apesar da maneira como desenvolvi a aula, sem devidamente ter o sinal para 

Perímetro, pude perceber avanços com relação à aprendizagem dos alunos. Com referência ao 

sinal, acredito que com maiores estudos e interação com a comunidade surda poderíamos 

definir um sinal para perímetro. Como sugestão, poderíamos fazer uma composição dos sinais 

da letra “P” com o de “Adição”. Dois sinais fundamentais para o entendimento, já que para 

perímetro utilizamos “sempre” a operação aritmética da soma. 

 

 

4.3.2.4. Somando parcelas 

 

 

À medida que o tempo passava, ia adquirindo novos conhecimentos, e isso com 

certeza ajudava-me na perspectiva da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Prevendo uma avaliação de aprendizagens com eles, fiz uma breve revisão na lousa sobre 

Perímetro (Figura 94). 

 

 

Figura 94: Revisão de perímetro 
Fonte: Arquivo do autor 
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Nesta aula os alunos foram convidados para ir à lousa resolver algumas questões sobre 

o conceito de perímetro. Observei que alguns alunos, como de costume, ainda possuíam o 

hábito de utilizar um processo muito básico da aritmética para somar os números inteiros 

correspondentes às medidas dos lados de um triângulo (Figura 95). 

 

 

Figura 95: Forma de soma com parcelas e à direita imagem ampliada 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Realmente alguns autores afirmam existir uma diferença de conhecimento adquirido 

em fase escolar entre alunos surdos e ouvintes de mesma idade. Mas, que isso não sirva para 

que fiquemos no mundo das ideias, sem tentar compreender que o que ocorre com a educação 

dos surdos merece uma atenção especial no que se refere às estratégias utilizadas. 

 

 

 

4.3.2.5 Perímetro: indícios de aprendizagens 

 

Na penúltima aula propus uma tarefa, denominada “Tarefa de Perímetro – Avaliação” 

(Apêndice 8.7) com problemas de maior complexidade para que os mesmo a solucionassem. 

Eu tinha como objetivo avaliá-los, e a mim também, é claro! Eles receberam uma planta baixa 

de duas salas para calcularem o perímetro fazendo uso de uma régua. Na realidade, essa tarefa 

foi um desafio e uma base para que, ao final da aula, eles calculassem o perímetro da própria 

sala. 

Os resultados foram favoráveis, pois dos nove alunos presentes, apenas um não obteve 

êxito na atividade. Conforme Ponte (2013): 
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[...] tendo sido assegurada, mediante o momento inicial, a compreensão dos 
alunos acerca da atividade que se irá realizar, o professor passa a 
desempenhar um papel mais de retaguarda. Cabe-lhe então procurar 
compreender como o trabalho dos alunos se vai processando e prestar o 
apoio que for necessário. No caso em que os alunos trabalham em grupo, as 
interações que se geram entre eles são determinantes no rumo que a 
investigação irá tomar (PONTE et al, 2013, p. 29). 

 

Ou seja, na intenção de promover interação, solicitei aos alunos que formassem grupos 

para executar a nova tarefa em nível de problema. Nesse novo nível eles foram instruídos a 

calcular o perímetro da sala em que eles estudavam, e observei que houve boa interação e 

envolvimento dos alunos em encontrar a resposta para o problema proposto (Figura 96). 

 

Os exercícios e os problemas têm uma coisa em comum. Em ambos os 
casos, o seu enunciado indica claramente o que é dado e o que é pedido. Não 
há margem para ambiguidades. A solução é sabida de antemão, pelo 
professor, e a resposta do aluno ou está certa ou está errada (PONTE, p. 23, 
2013). 

 

 

Figura 96: alunos mobilizados medindo o perímetro da sala 
Fonte: Arquivo do autor 

Acredito que, com relação ao meu desenvolvimento profissional, estava mudando a 

minha prática pedagógica. 

 
O professor está longe de ser um profissional acabado e amadurecido no 
momento em que recebe a sua habilitação profissional. Os conhecimentos e 
competências adquiridos antes e durante a sua formação inicial são 
manifestamente insuficientes para o exercício das suas funções ao longo de 
toda a carreira. Por outro lado, o professor não pode ser visto como um mero 
receptáculo de formação — pelo contrário, deve ser encarado como um ser 
humano com potencialidades e necessidades diversas, que importa descobrir, 
valorizar e ajudar a desenvolver. O desenvolvimento profissional é assim 
uma perspectiva em que se reconhece a necessidade de crescimento e de 
aquisições diversas, processo em que se atribui ao próprio professor o papel 
de sujeito fundamental (PONTE, 1994, p. 16). 
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Assim, reconhecendo-me com um profissional não acabado e tendo as minhas 

potencialidades, planejei esta atividade para que eles realmente se mobilizassem e 

interagissem uns com os outros para produzir conhecimentos. Agindo dessa forma, fazendo 

que eles se mobilizassem, tinha a intenção de melhores resultados na aprendizagem dos 

alunos. Quando falo nessa mobilização, passeio pela seara do entendimento de Charlot 

(2005), quando diz não se preocupar com o que vai: 

 
[...] fazer para motivar o aluno. Não é esse o problema. O problema para 
mim é o que posso fazer para que o aluno se mobilize. A mobilização é um 
movimento interno do aluno, é a dinâmica interna do aluno que, 
evidentemente, se articula com o problema do desejo (CHARLOT, 2005, p. 
19, grifo meu). 

 

Mas o que vem a ser este desejo? 

 

O desejo visa ao prazer, ao gozo, e não ao um objeto determinado. 
Certamente o desejo não pode levar ao gozo através de um objeto e, nesse 
sentido, todo desejo é “desejo de”; mas é o gozo que é visado, e não o objeto 
que permite que ele aconteça. “O desejo, em sua essência, é em si 
desprovido de objetivos e de objetos determinados” (CHARLOT, 2005, p. 
37). 

 

Como Charlot (2005) explicita, eu queria que eles sentissem prazer com a atividade. 

Seria uma forma de poder promover aprendizagens objetivando a contextualização, através do 

uso de uma fita métrica. Isto auxiliaria no conhecimento da ferramenta pelo próprio aluno, 

tendo como objetivo encontrar as medidas da sala e, consequentemente, seu perímetro. Esse 

foi um momento em que eles se familiarizaram melhor com o instrumento de medição. 

Após o término da atividade obtive resultados favoráveis, já que dos três grupos 

formados em sala, todos concluíram com êxito a atividade (figuras 97 e 98). 
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Figura 97: Desenho de um dos grupos da Tarefa de Perímetro 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 98: Desenho de um dos grupos da atividade de perímetro; ao lado, imagem ampliada. 
Fonte: Arquivo do autor 

 
Diante do observado, essa avaliação foi de extrema importância para que pudesse, 

também, avaliar meu desempenho. Sobre o processo de avaliação, Ponte (2013) afirma que a 
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“avaliação permitirá ao professor saber se os alunos estão progredindo de acordo com as suas 

expectativas ou se, pelo contrário, é necessário repensar a sua ação nesse campo” (PONTE, p. 

109, 2013). 

Em tempo: os alunos não utilizaram bem o conteúdo Unidade de Medida, em que 

requeria uma revisão. Vale salientar que o desuso das Unidades de Medida ou a devida troca 

nas respostas, remete a um entendimento de procedimento correto de resolução. 

Ponte (2013, grifo meu) diz que para avaliar os trabalhos dos alunos, individual ou em 

grupo, pode ser feito através de instrumentos orais ou escritos, denominando-o de relatório. 

“Um relatório é uma produção escrita, realizada por um aluno ou por um grupo de alunos, 

tendo em vista apresentar trabalho previamente desenvolvido” (Ponte, p. 109, 2013). 

Assim, mesmo deparando-me com dificuldades no processo, o objetivo de fazer com 

que os alunos aprendessem matemática não era algo impossível. 

 

 

4.4 ÁREA 

 

 

4.4.1 Objetivos das aulas de Área 

 

 

As aulas desenvolvidas para o conteúdo de Área tiveram como objetivo: 

 

 Identificar uma área; 

 Saber como calcular área de figura plana; 

 Promover interações; 

 Construção de modelos de medidas; 

 Identificar novos sinais. 

 

 

4.4.2 Episódios emergentes nas aulas de Área 
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Os episódios que se seguem ainda mostram os eventuais reflexos dessa docência, e 

também seus respectivos entraves (Quadro 15). Não refuto a dizer que houve transformações. 

Mudei as estratégias para uma provável melhoria na qualidade do ensino. Isso reflete 

transformação. Necessárias para a aprendizagem, e, consequentemente, uma mudança no meu 

perfil profissional e no meu desenvolvimento. 

 
Quadro 15: Episódios do conteúdo Área 

Episódios 

Episódio 1 Sinal Área, qual? 

Episódio 2 A construção de um modelo de medida 

Episódio 3 Um modelo como referência 

Episódio 4 Competição para medir 

Fonte: Arquivo do autor 
 

 

4.4.2.1 Sinal de Área, qual? 

 

 

A cada conteúdo que teria que ensinar era mais um desafio permeado de 

questionamentos. Agora tinha que ensiná-los o conteúdo de área. Mas como ensinar o 

conteúdo de “área”? Qual o sinal utilizado? As bibliografias consultadas não me davam 

suporte para isso.  

A Joyce, muito educada, fez uma busca da palavra “Área” em um tradutor de Libras 

instalado em seu celular, mas nada encontrou. 

Já tinha enveredado numa busca em dois destes aplicativos, o ProDeaf25 e o Hand 

Talk 26. Contudo, vale lembrar que em um dos aplicativos, o Prodeaf, o do sinal do aplicativo 

era o que mais se aproximava com o que queria. Em tempo, como na Libras depende muito do 

                                                 
25 O ProDeaf é um conjunto de softwares capazes de traduzir texto e voz de português para LIBRAS - 
a Língua Brasileira de Sinais - com o objetivo de permitir a comunicação entre surdos e ouvintes. 
Nossas soluções foram desenvolvidas para que as empresas possam promover acessibilidade e 
inclusão social a seus clientes e colaboradores. Disponível em http://www.prodeaf.net/, acessado em 
23 de junho de 2014. 
26 É uma ferramenta gratuita de tradução online e em tempo real, de português para a LIBRAS, a 
Língua Brasileira de Sinais, utilizada no Brasil pela comunidade surda. Disponível em 
http://www.handtalk.me/. Acessado em 23 de junho de 2014. 

http://www.prodeaf.net/
http://www.handtalk.me/
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contexto, o sinal expressado pelo programa não informava ao que estava relacionado. Ou seja, 

qual entendimento da palavra “área” para o aplicativo? Poderia estar relacionado, a título de 

exemplo, a um “campo de atividade”, e não ao conceito matemático de área de uma figura 

plana. Logo, negociei com eles um possível sinal para área. Mas a minha intenção era fazer 

com que, mesmo com as dificuldades da própria Língua, eles compreendessem o conteúdo 

correlacionando ao devido sinal utilizado já anteriormente negociado na instituição. 

O sinal começava com o símbolo da letra “a” encostada na palma da mão esquerda, 

em sentido “PARA O LADO” (CONTRALATERAL) (QUADRO; KARNOPP, 2004, p. 60), 

grifo do autor) (Figura 99), e, em seguida, fazia um movimento circular com a mão direita 

aberta em posição “PARA BAIXO” (QUADRO; KARNOPP, 2004, p. 59, grifo do autor) 

(Figura 100). 

Borges e Nogueira (2013, p. 60, grifo do autor), analisando a ação de um ILS em sala 

de aula, observou que “para o caso da palavra “área”, a decisão do ILS foi deslizar os dedos 

sobre uma região no espaço, como se estivesse delimitada por um retângulo”. Acredito que 

com esta ação do ILS, pode surgir por parte do aluno surdo, uma má interpretação em relação 

ao conceito matemático de área. O aluno surdo pode atrelar à definição de área, apenas para 

figuras retangulares. Isto pode causar prejuízos no entendimento desse conceito para figuras 

que não sejam retangulares. Para perímetro se sugere uma combinação dos sinais da letra “P” 

e de “Adição”, então, para área poderíamos utilizar uma combinação dos sinais da letra “A” e 

de “Multiplicação”, já que “sempre” 27 utilizamos esta operação neste conteúdo. 

 

 

Figura 99: Letra “a” 
Fonte: Arquivo do autor 

 

                                                 
27 Vale salientar que tais sugestões não se encaixam para o nível superior no conteúdo de “Integração”. 
Nele, há a possibilidade de cálculo de áreas irregulares que não se assemelham às figuras comumente 
utilizadas no ensino médio. 
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Figura 100: Movimento circular com a mão aberta 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Tão logo expresso os movimentos do sinal, os alunos começaram a reproduzi-lo 

(Figura 101). Esse era um início importante diante dos objetivos a serem atingidos: 

aprendizagens. Tinha pela frente mais uma tarefa a ser desenvolvida, a “Tarefa Área” 

(Apêndice 8.8). 

 

 

Figura 101: Alunos reproduzindo o sinal de área 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Diante das aprendizagens que tinha para fomentar existia uma preocupação, porque 

quando eles estudaram perímetro foram instruídos a somar “todos” os lados da figura; 

procedimento normal para o conteúdo. No caso de área, eles teriam que ser instruídos a fazer 

uma operação de multiplicação com apenas dois lados da figura. Isso, com relação às figuras 

quadrangulares. Pensei na possibilidade deles multiplicarem todos os lados, procedimento não 

esperado para o conteúdo. 

Mesmo diante dos impasses na explicação, a aluna Letícia, em conversa comigo, 

demonstrou que estava seguindo corretamente o procedimento de calcular área, como mostra 

o diálogo abaixo: 
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Diálogo dia 22 de novembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Letícia Professor, ali eu tenho que multiplicar, 
não é? 

 

Enio Por quê?  

 

Letícia Espere! Ontem nos estávamos somando. 
Hoje é diferente, temos que multiplicar. 

 

Enio Parabéns!  

 
 

Através do diálogo com a Letícia percebi que eu já tinha indícios de que estava me 

aproximando dos objetivos, ou seja, fazendo com eles compreendessem como calcular a área 

de uma figura plana. Mas isso não era garantia de que todos já tivessem aprendido. Vale 

salientar que aos poucos superei algumas dificuldades e novas ideias surgiam para poder fazer 

um trabalho melhor e mais eficiente na construção do pensamento matemático. Isso, de certa 

forma, contribuiu para uma aproximação com o meu desenvolvimento profissional. 

 

O desenvolvimento profissional dos professores diz respeito aos diversos 
domínios onde se exerce a sua acção. Assim, há a considerar a prática lectiva 
e as restantes actividades profissionais, dentro e fora da escola, incluindo a 
colaboração com os colegas, projectos de escola, actividades e projectos de 
âmbito disciplinar e interdisciplinar e participação em movimentos 
profissionais. Mas há igualmente que ter presente o carácter fundamental do 
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auto-conhecimento do professor e do desenvolvimento dos seus recursos e 
capacidades próprias — ou seja, a dimensão do desenvolvimento do 
professor como pessoa. O desenvolvimento profissional pode seguir diversas 
estratégias. Em especial, sobressai a via dos projectos profissionais, ao lado 
de outras atividades que envolvem uma atitude de procura profissional que 
remetem para uma prática de auto-questionamento — reconhecendo e 
experimentando materiais e recursos, estudando e investigando em torno de 
saberes constituídos, relativos tanto a conteúdos de ensino como a questões 
de ordem pedagógica (PONTE, 1994, p. 7). 

 

Dessa forma, permeado de uma prática de autoquestionamento, propus-me a avaliar, 

através de instrumento, a minha ação pedagógica, e, como consequência, o desempenho dos 

alunos. Com a avalição das respostas da Tarefa Área (Apêndice 8.8), percebi que os alunos 

tiveram uma boa compreensão do conteúdo, mas não ao meu contento, já que queria uma 

porcentagem maior de alunos com aprendizagem. Isso se deveu ao fato de ter percebido uma 

falta de pré-requisito quanto ao assunto de “Unidades de Medidas”, mas já obtivera um início 

de bons resultados. A Tarefa Área possuía um total de 11 (onze) questões, desta forma, 

somando todas as questões de todas as tarefas dos alunos, perfazia um total de 99 (noventa e 

nove) questões a serem analisadas. Deste total, como resultado da análise, identifiquei um 

percentual de 52% de acerto das questões solicitadas, na íntegra (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6: Análise geral do resultado das questões da tarefa do conteúdo de área 

 

Fonte: Arquivo do autor 
 

Esse percentual poderia ser maior porque na correção da avaliação, as questões 

que apresentavam falhas nas unidades de medidas foram categorizadas como “Corretas 
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Parcialmente”. Considerando matematicamente a linha de raciocínio, a porcentagem do 

“Parcialmente correto” como correto, por apenas omitirem a unidade de medida e a provável 

troca das unidades, o resultado é bastante promissor porque atinge 87% das tarefas dos alunos 

como corretas. Outro ponto que merece ser levado em consideração, e que corrobora para um 

bom desempenho, é que apenas 13% das questões tiveram a sua categorização “Não fizeram” 

ou “Erraram”.  

Para analisar melhor o desempenho dos alunos sobre as questões da avaliação, 

mostro, pontualmente, o resultado sobre cada questão (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7: Análise pontual de resultado das questões da Tarefa de Área 

 

Fonte: Arquivo do autor 
 

Vale salientar que a tarefa proposta apresentava grau crescente de complexidade e 

objetivava fazer “relação” da realidade com os conteúdos de “área” e “unidade de medidas”. 

Em uma outra questão sugeri que eles cortassem centímetros quadrados de uma folha A4 de 

papel milimetrado e os colassem na questão sete da tarefa. Baseado na declaração de Charlot 

(2000, p. 64, grifo meu), quando diz que “se o saber é relação, o processo que leva a adotar 

uma relação de saber com o mundo é que deve ser o objeto de uma educação intelectual e, não 

a acumulação de conteúdos intelectuais”, planejei a aula para esses processos 

contextualizando a área real em centímetros quadrados com papel milimetrado (Figura 102). 
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Figura 102: Resultado de questão de um dos alunos. 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Nessa tarefa percebi que ainda precisava de uma maior interação entre os alunos. A 

fim de que eles se mobilizassem, propus uma nova atividade para que eles interatuassem mais 

com o MD. 

Assim, as unidades de medidas cm2 e m2 foram priorizadas no conteúdo de área por 

serem as mais utilizadas no cotidiano. Dessa forma, instruí que eles criassem um modelo de 

um metro quadrado (1m2) com cartolina, para ser utilizado em outras atividades (Figura 103). 

Contudo, discorrerei sobre esse processo mais adiante. 

 

 

Figura 103: Um metro quadrado construído pelos alunos. 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Com essa aula de área percebi que o sinal de um conceito matemático em Libras é 

importante para a construção do saber. É através dele que a comunicação com os alunos flui 

em decorrência do entendimento. Ele proporciona um bom andamento da aula e a 

compreensão do conteúdo. 
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4.4.2.2 A construção de um modelo de medida 

 

 

Nessa intervenção a mobilização fazia parte da estratégia de ensino. Eles foram 

instruídos a construir um modelo, ou seja, um metro quadrado, fazendo uso de cartolina, 

tesoura e cola. Nesta etapa acreditei que confeccionando este instrumento de medida, eles 

pudessem dimensionar 1m2 a fim de utilizá-lo como modelo para medição de área. Tendo 

noção do metro quadrado, a próxima estratégia seria perguntar: “quantos metros quadrados 

caberiam em uma determinada sala?”. 

O diálogo a seguir representa a interação entre nossa interação para a construção do 

modelo (1m2) na aula. 

 

Diálogo dia 22 de novembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio 
Atenção, eu quero que vocês formem dois 
grupos. Um de meninos e outro de meninas. 
Entenderam? Vocês vão construir 1m2 

 

Letícia Difícil professor! (Letícia aponta para as 
cartolinas) 

 

Enio Calma!  

 
 ...  

Enio Vocês precisam juntar as cartolinas e colar 
umas nas outras. 
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Letícia Colar professor? 

 

Enio Sim.  

 
 

Distribuí 04 (quatro) cartolinas para cada grupo, medindo 66cm X 50cm para que, 

utilizando-as, eles construíssem o modelo. Unindo as cartolinas eles teriam mais que 1m2. 

Dessa forma, teriam que discutir entre si como chegar ao modelo: colá-las e cortar, ou colá-las 

já no tamanho solicitado. 

Minha expectativa era a de que eles já colassem as cartolinas, unindo-as com as 

medidas dos lados previamente definidas em um metro. Não ocorreu como o esperado, e, 

como educador matemático, vi isso de forma natural. Apesar de já existirem as expectativas, 

todo aluno tem o seu tempo de aprendizagem e suas formas de interpretar as situações. Mas 

outra coisa estava em jogo: a comunicação. Isso era imprescindível no processo para que eles 

construíssem o modelo. 

Durante o processo e análise dos dados para a construção da tese percebi que poderia 

ser feito, primeiro, alguns questionamentos sobre a área de uma cartolina. Qual seria a área da 

cartolina? Acredito que poderia trazer resultados preliminares também interessantes. Já que 

uma folha de cartolina não tem o tamanho do modelo exigido, 1m2; então, como eles agiriam 

para consegui-lo? Mas isso ficará para outras intervenções. 

As coisas fluíram dentro do esperado e os alunos estavam mobilizados na construção 

do modelo (Figura 104). 
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Figura 104: Alunos mobilizados na construção do modelo 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Percebi que este tipo de aula, em que os alunos interagem de forma constante com os 

recursos materiais do planejamento e também uns com os outros, é muito mais produtiva. 

Dessa forma podem existir ganhos significativos com aprendizagens devido à 

contextualização. 

 

 

4.4.2.3 Um modelo como referência 

 

 

No seguinte passo, para a consolidação da ação docente, solicitei que eles medissem 

quantos modelos cabiam na sala de informática; para tanto, eles teriam que calcular a área da 

sala de informática. Vale salientar que a tarefa proposta já tinha um caráter de problema por 

exigir uma compreensão maior do conteúdo. Quanto ao fato de termos que utilizar a sala de 

informática – que tinha um formato quadrangular – e não a sala em que se processou a 

pesquisa, deveu-se ao fato de a sala dos mesmos não possuir formato retangular, e para isso 

exigir-se-ia uma compreensão maior do conteúdo. Como estávamos iniciando o processo de 

construção do conhecimento, isso requereria uma sucessão de etapas para que não 

incorrêssemos em falhas e queimá-las. 

Solicitei a tarefa da seguinte forma: 
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Aula dia 29 de novembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Enio 
Atenção! Eu quero que vocês vão até 
a sala de informática e vejam quantos 

desse modelo cabem lá. 

 

Anízia Vou lá falar com a coordenadora 
para ver se pode. 

 

Enio Eu já falei. Pode. 

 

Enio 

Isso aqui é 1m2. Vocês vão até lá em 
cima e vejam quantos desses cabem 

lá. Todos juntos, um ao lado do outro. 
Entenderam? Vamos! 

 

Alunos (Alunos saindo para a sala de 
informática) 

 
 

O processo de comunicação utilizado revelou resultados satisfatórios na execução da 

tarefa. Os alunos fizeram uso da fita métrica para a verificação das medidas e, além da área, 

eu tinha solicitado também o perímetro da sala (Figura 105). 
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Figura 105: Alunas coletando medidas com a fita métrica 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Em relação aos resultados escritos, os alunos foram instruídos a colocar os cálculos do 

perímetro e da área na própria cartolina (figuras 106, 107 e 108). 

 

 

Figura 106: Alunos fazendo os cálculos da tarefa 
Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 107: Respostas dos meninos 
Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 108: Respostas das meninas 
Fonte: Arquivo do autor. 
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As expectativas foram positivas: o resultado foi favorável e eles conseguiram calcular o 

perímetro e a área da sala de informática. A tarefa produzida realmente surtiu efeito; logo, 

espero que com a construção desse conhecimento matemático eles possam usar no cotidiano.  

 

 

4.4.2.4 Competição para medir 

 

 

Será que através de uma estratégia com um sistema de competição poderia, eu, galgar 

resultados com relação à aprendizagem? Bem, essa foi a intenção com o desenvolvimento da 

última atividade do ano. Sugeri uma competição entre grupos de meninos e meninas dentro da 

sala. Quem ganhasse receberia uma caixa de chocolate. Mas, diante da minha angústia em 

poder despertar tristeza no grupo que perdesse, reservei outra caixa de chocolate para 

presenteá-los, como bonificação pela participação. 

O objetivo da tarefa era fazer com que eles, através de suas mobilizações intelectuais, 

descobrissem quantas latas de tinta seriam necessárias para pintar a sala na qual estudavam. 

De antemão, coloquei na lousa o resultado da última tarefa em que eles tinham encontrado a 

área do piso da sala de informática (Figura 109). 

 

 

Figura 109: Mostrando aos alunos 2 m2 
Fonte: Arquivo do autor 

 

A minha intenção era a de que eles visualizassem bem os 2m2 colados na lousa, a fim 

de que tivessem, mais uma vez, a noção de dimensão para desenvolverem a atividade. Tão 

logo permiti que começassem a tarefa, eles correram para encontrar o mais rápido possível a 

resposta (Figura 110). 
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Figura 110: Alunos correndo para solucionar a tarefa 
Fonte: Arquivo do autor 

 

Diante do processo de construção do conhecimento matemático percebi que os alunos 

se mobilizaram para encontrar a altura da sala. Isso deu indícios de compreensão do conceito 

de área, já que para encontrar a área das paredes seria necessário medi-la. 

 

Aula dia 06 de dezembro de 2013 

SUJEITO FALA FOTO 

Lenaldo Alí (Perguntando quanto é a altura). 

 

Matheus Alí? 

 

Lenaldo Dois. 
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Lenaldo Vírgula. 

 

Lenaldo Nove. 

 

Lenaldo Seis. 

 

Matheus Sim. 

 
 

Essa vivência com os alunos gera momentos que podem servir para avaliação do 

processo de construção do pensamento matemático. Todas as ações servem como parâmetro 

de avaliação: desde a participação nas tarefas ao ímpeto para realizá-las, assim como os 

resultados obtidos por eles. 

Tudo que ocorreu em sala de aula serviu para um processo de avaliação pontual dos 

alunos e seu respectivo grupo. Esse processo está relacionado a Ponte (2013), pois este afirma 

que a observação, enquanto os alunos trabalham: 

 

[...] é um processo de avaliação fundamental para dar informações ao 
professor. [...] Ao observar, o professor não tem de se limitar a uma atitude 
passiva, pelo contrário, pode fazer perguntas aos alunos de modo a perceber 
melhor o que eles estão fazendo e a forma como estão pensando (PONTE, p. 
124, 2013). 
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Assim, acredito que através de uma observação profunda, consegue-se projetar uma 

avaliação de conhecimento de conteúdo, por parte dos alunos, para dar certa tranquilidade ao 

processo de construção do conhecimento. 
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5 CONCLUSÕES REFLEXIVAS 

 
 

 

Para Ponte (2002, p. 19), muitas vezes uma investigação é importante, não pelas suas 

conclusões, mas pelas questões que coloca ou pelo olhar que proporciona sobre uma dada 

realidade. 

Agora, “Fecho a porta da minha sala” agradecendo a você que despertou interesse por 

essa leitura, e porque algo o motivou na busca. Uma busca que sugere interesse por uma 

transformação de si, uma transformação da prática pedagógica ou social. Pelo pouco que seja, 

é merecedor de cumprimentos e de meus parabéns. O interesse pelo conhecimento nos move e 

transforma. É ele que, diante da nossa noção de mundo, nos impulsiona para uma busca 

incessante de mais conhecimento. Por que não mudar o que está posto onde se percebe o 

desconforto e a necessidade de melhorias? Por que não transformar a educação de surdos? 

Posso acreditar que todos os esforços não foram em vão. Cada palavra aprendida era 

uma peça de um quebra-cabeça para a devida fluência matemática da Libras. Era necessária 

essa fluência na matemática da Libras, para que produzíssemos bons resultados. Tinha em 

mente que esse era o meio para que eu pudesse adentrar no mundo deles e fazer com que 

compreendessem a matemática. 

Independente de estar ou não em um ambiente diferenciado do “normal”, eu, como 

educador matemático tinha obrigação de fazer com que eles aprendessem. Poderia ter 

escolhido outro ambiente para a pesquisa, mas os meus desejos me impulsionaram para 

buscar saberes, mudar o que está posto e provocar transformações. Foi um desafio em que 

primava por uma qualidade. 

Imaginemos dois caminhos, um sempre à minha frente, que me guiava para os 

objetivos da pesquisa, e outro, de forma colateral, no qual eu buscava, cada vez mais, 

aproximar-me do caminho dos “critérios” a serem atingidos para uma pesquisa de qualidade. 

Uma qualidade proposta pela “Investigação da Própria Prática” que teria que cruzá-la (Quadro 

16). 
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Diante dos fatos e experiências que se processaram nesta pesquisa, espero que ela 

possa exprimir, junto comigo, viagem ao mundo da docência no qual sempre temos e teremos 

entraves e também oportunidades para um crescimento pessoal e profissional. A seguir faço 

algumas reflexões para delinear o pensamento para buscar atingir os objetivos da pesquisa. 

 

 

5.1 Reflexões sobre as formas de interação em sala de aula e minhas intervenções 

pedagógicas que fomentaram ou não a construção do pensamento matemático 

 

 

Percebi que, enquanto profissional tive um ganho considerável de aprendizagens. Pude 

rever meus conceitos e provocar transformações significativas. Os deslizes, que posso 

Quadro 16: Critérios de qualidade da investigação sobre a prática 

Critério A investigação… 

Vínculo com a prática … refere-se a um problema ou situação prática vivida 

pelos actores. 

Autenticidade … exprime um ponto de vista próprio dos respectivos 

actores e a sua articulação com o contexto social, 

económico, político e cultural. 

Novidade … contém algum elemento novo, na formulação das 

questões, na metodologia usada, ou na interpretação que 

faz dos resultados. 

Qualidade 

metodológica 

… contém, de forma explícita, questões e 

procedimentos de recolha de dados e apresenta as 

conclusões com base na evidência obtida. 

Qualidade dialógica … é pública e foi discutida por actores próximos e 
afastados da equipa. 

Fonte: (PONTE, 2002, p. 18) 
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considerá-los como aprendizagens, foram essenciais. Eles foram necessários para meu 

crescimento profissional e mudar a minha prática. 

Como docente percebi que, permeado pelos vícios da docência do ensino tradicional e 

do meu ouvintismo inocente em que ministrava aulas de ouvinte para os alunos surdos, cometi 

alguns deslizes que foram identificados nas avaliações também ouvintistas. Isso não é bom 

para a educação dos Surdos! 

Detectei uma defasagem em relação à aquisição de conhecimentos adquiridos pelos 

alunos surdos durante a sua vida acadêmica. Ou seja, os ouvintes de mesma faixa etária estão 

em um nível mais elevado no ensino fundamental. 

São necessárias atitudes, diante do que está posto, e rever totalmente as estratégias 

utilizadas para ensinar matemática aos surdos. 

Mousley (1997) apud Ponte (2002, p. 20) salienta que: 

 
[...] a investigação sobre a prática “e uma actividade exigente, envolvendo 
um nível de pensamento diferente da simples aprendizagem a partir da 
prática da experiência, [...] e que, ao contrário da simples troca de 
experiência, a investigação sobre a prática é ameaçadora para o status quo, 
na medida em que põe em causa a cultura instituída da escola e ameaça as 
hierarquias e papéis tradicionais (MOUSLEY (1997) apud PONTE (2002, 
p. 20), grifo meu). 

 

Agora farei algumas reflexões acerca das ações desenvolvidas na pesquisa. Elas terão 

como base as mudanças ocorridas no processo de ensino de Matemática em Libras como 

primeira Língua e o meu desenvolvimento profissional nesta modalidade. Farei isso tendo 

como olhar complementar à minha visão de deficiência, numa perspectiva de que ela se 

concentra numa projeção refletida da sociedade. O problema não está na deficiência 

propriamente dita, no aluno deficiente ou em suas potencialidades, mas na opressão que a 

sociedade impõe sobre os mesmos. 

As ações que agora revelo, são resultados de planejamentos para o processo de ensino 

e aprendizagem, sem deixar de lado o meu desenvolvimento profissional. Com relação ao 

ensino, analiso meus avanços, as minhas aprendizagens assim como a dos alunos, tendo um 

olhar também para as ações anteriores justificadas por eventuais replanejamentos. 

 
Na verdade, um professor, para exercer adequadamente a sua actividade 
profissional, tem (a) de ter bons conhecimentos e uma boa relação com a 
Matemática, (b) de conhecer em profundidade o currículo e ser capaz de o 
recriar de acordo com a sua situação de trabalho, (c) de conhecer o aluno e 
a aprendizagem, (d) dominar os processos de instrução, os diversos métodos 
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e técnicas, relacionando-os com os objectivos e conteúdos curriculares, (e) 
conhecer bem o seu contexto de trabalho, nomeadamente a escola e o 
sistema educativo e (f) conhecer-se a si mesmo como profissional (PONTE, 
1998, p. 4, grifo do autor). 

 

Agora, imerso em minhas análises para produzir reflexões, tenho como parâmetro, não 

principal, conhecer a mim mesmo, minhas ações e meus desejos de transformar. Transformar 

o que está posto e que precisa ser mudado. 

Diante das reflexões que se seguem, tento, dentro do meu olhar pedagógico, mostrar as 

minhas ações para crescimento profissional.  

As dificuldades enfrentadas no início das intervenções proporcionaram um ambiente 

desconfortável, pelo fato de não ter a plena fluência em Libras com relação aos sinais da 

matemática, já que se exigiria conhecê-los para melhor desenvolver as aulas. 

De início, deparei-me com algo inesperado: fui interrompido no meio de uma aula por 

uma aluna que exigia de mim um saber que ainda estava em construção: os sinais da 

matemática em Libras. Mas isso serviu para que eu fizesse uma análise mais profunda de 

como procederia nas aulas seguintes. 

Durante o processo enxerguei as minhas limitações como professor, para então mudar 

a minha prática no ensino. Por vezes não conseguia atrair a atenção de todos, mas isso ocorreu 

devido às intervenções produzidas por mim, que precisariam ser revistas. 

Como percebi que as aulas planejadas tinham certa aproximação do que seria um 

ensino tradicional, que pode não ser a melhor estratégia para alunos surdos, busquei priorizar 

os recursos visuais para atrair e promover maiores interações. Desta forma, já no conteúdo de 

triângulo não utilizei o power point, e os textos continham com poucas palavras em L2 para 

poder dar uma garantia de melhor entendimento. 

As aulas ministradas ao final do período letivo, apresentavam-se com trabalhos em 

grupos e com uso de materiais que comumente não pertence a um ensino tradicional. 

Quando, nas aulas, era priorizada a Língua Portuguesa como meio de promover o 

ensino, os resultados não eram satisfatórios e tive que rever a minha prática. Desta forma, 

percebi, diante das interações, que os alunos surdos apresentavam pouco domínio da Língua 

Portuguesa. 

A comunicação em Libras apresenta um papel importantíssimo para a aprendizagem 

dos alunos surdos. Dessa forma, houve momentos em que seria necessário verificar como, 

através dela, poderia fazer-me entender. A fala teria que ser ao nível de compreensão deles. 
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Verifiquei que as ações pedagógicas planejadas deram indícios de uma provável 

aprendizagem por parte dos alunos. Pude observar isso através de algumas aulas por meio do 

uso das tarefas que tinham como foco, também, a avaliação. 

 

Sendo essenciais para apoiar a aprendizagem, as tarefas podem ser usadas 
com outros propósitos, por exemplo, para avaliação (isto é, para verificar a 
aprendizagem realizada) ou para investigação (por exemplo, para 
compreender em profundidade as capacidades, processos de raciocínio e 
dificuldades dos alunos) (PONTE et al, 2014, p.338). 

 

As tarefas matemáticas tiveram um papel importante no processo de construção do 

pensamento matemático. Elas proporcionaram, de forma gradativa, que eu pudesse ensinar os 

conteúdos matemáticos. Essas tarefas foram dimensionadas para que, no decorrer das aulas, 

pudesse avaliar as aprendizagens dos alunos surdos e, consequentemente, a forma como 

trabalhei. Elas serviram de termômetro das ações planejadas, ou seja, até que ponto eu estaria 

no caminho certo ou deveria modificar e reavaliar o trabalho planejado. 

Por vezes, a produção de tarefas, sejam elas com exercícios ou com problemas, foi 

satisfatória. Mas há que se lembrar que, mesmo proporcionando um crescimento na 

aprendizagem dos alunos elas podem, também, apresentar baixo desempenho com muitos 

textos escritos em Português. 

As tarefas foram necessárias para a produção de um conhecimento preliminar nos 

alunos, para que mais à frente iniciassem atividades mais complexas, com o uso de 

ferramentas. Isso proporcionou que eles, na atividade de área produzissem um modelo para 

cálculos de área e para dimensionamento de medidas. 

Para uma boa interação em sala, e para um bom andamento de uma aula de 

matemática, são necessários alguns conhecimentos de base.  Por vezes era necessário que eu 

fizesse um trabalho paralelo de revisão da tabuada (aritmética), das unidades de medidas e 

números decimais para proporcionar uma boa aula para os surdos. Quanto ao desempenho 

deles com relação a este saber, não posso culpá-los por ainda estarem construindo. Informo 

que apesar disso, o fato não se caracterizou empecilho para continuar ensinando e 

aprendendo. 
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5.2 Reflexões sobre o processo de construção do pensamento matemático em 

geometria utilizando a Libras como primeira língua 

 

 

Percebi ações nos alunos que acredito dar indícios de aprendizagens com relação à 

construção do pensamento matemático. Foi um processo demorado, mas também rico por 

proporcionar aprendizagens a todos. 

De início o processo de avaliação da construção do pensamento matemático se deu 

através de tarefas com exercícios e problemas em sala. À medida que se seguiam as aulas, 

acontecia uma transformação, mesmo que de forma lenta. 

Propus que eles participassem, junto comigo, de forma mais ativa na resolução de 

exercícios na lousa, no uso de materiais como fita métrica, esquadros e transferidor para 

encontrar soluções de exercícios e de problemas sugeridos. 

Toda a construção do pensamento matemático está atrelada a um processo de 

comunicação em Libras. Assim, identifiquei algumas ações, por parte dos alunos, que 

remetiam a um entendimento do conteúdo abordado. Isto eu verifiquei no momento em que 

dois alunos utilizaram o transferidor como instrumento de medição de ângulos. Mais 

precisamente, eles utilizaram o transferidor que na ocasião era transparente, e olharam através 

dele para medir o ângulo entre meus braços, que media 90º. 

Em outro momento observei que, em correspondência a um ângulo raso, que passei 

com os braços abertos, eles identificaram como sendo um ângulo de 180º. Se eles fizeram 

essa correlação, posso dizer que há indícios de aprendizagens. 

Mas, o que acredito ser um indicativo forte da construção do pensamento matemático, 

foi durante a explicação do conteúdo sobre ângulo, em que um dos alunos, para fazer um 

ângulo de 90º com o elástico, pedia que o colega que segurava o elástico se movimentasse até 

atingir o valor por ele solicitado. 

Foram momentos como esses em que eu pude, mesmo que aos poucos, favorecer um 

crescimento quanto ao conhecimento da matemática. 

Diminuí o uso do Português, gradativamente. Percebi que os próprios surdos 

demonstravam desinteresse nas aulas, o que requeria, de mim, reconstrução.  

Mesmo com as dificuldades apresentadas a cada aula, com relação à falta de sinais, o 

processo de construção do pensamento matemático evoluiu através das devidas negociações 

com relação à construção de “novos” sinais. 
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Não foram somente estes os momentos que despertaram em mim uma satisfação 

enorme pelas aprendizagens dos alunos. Os mesmos mostraram bom desempenho nas tarefas 

de perímetro e área. 

 

 

5.3 Reflexões sobre as dificuldades do ensino de matemática levando em 

consideração a falta ou poucos sinais representativos dos conceitos e notações 

matemáticas 

 

 

A falta de sinais específicos dos conceitos ou da simbologia matemática, durante a 

pesquisa, provocou desconforto. Por vezes eu perguntava qual o sinal disto ou daquilo, mas, 

como evidenciado em alguns trabalhos anteriores, a criação de um sinal por parte dos alunos 

seria necessária para que déssemos prosseguimento ao entendimento do conteúdo. Vale 

salientar que na falta de um sinal em Libras, para representar um conceito ou uma notação 

matemática, procedia com a criação. Fiz isso para que eu pudesse proporcionar entendimento 

ao conteúdo e atingir o objetivo da aula: aprendizagens. 

O sinal de matemática em Libras criado, para mim, era o elo que eu utilizava para 

promover melhores entendimentos, para subsidiar aprendizagens. Isso era necessário para que 

houvesse um bom desempenho da minha aula. 

Não posso aqui dizer que não sofri, dentro do meu eu, modificações e transformações 

na docência. Tive, literalmente, que rever meus conceitos e mudar as minhas estratégias, para 

que eu atingisse meus objetivos, principalmente como professor e como pesquisador 

orientado pela pesquisa que me guiava. 

Quanto às deficiências dos alunos, digo: quais deficiências? Estávamos em um mundo 

em que o processo de ensino diverge, apenas, pela forma como nos comunicamos. As 

metodologias poderiam ser eficientes, também para alunos ouvinte fluentes em Libras que 

adentrassem à sala. Vale então salientar que não se pode culpá-los pelas deficiências na 

aprendizagem, e sim reconhecer que a família, a instituição escolar, e o governo, que juntos 

fazem a sociedade, têm suas deficiências. Essa deficiência está na falta de acolhimento, de 

acompanhamento de todos que não reconhecem o aluno surdo como sujeito carente de meios 

que proporcionem aprendizagens.  Ele é vítima da exclusão, tanto dentro como fora da 

escola. Não que queira dizer que o ensino segregativo seja a melhor opção, ou que com uma 
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escola bilíngue tudo se resolveria. Mas que, se o surdo fosse, realmente, acolhido pela 

sociedade, o quadro poderia ser bem diferente, bem melhor. Todos inclusos numa seara de 

pertencimento. 
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7 ANEXOS 
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7.1 CONFIGURAÇÕES DE MÃO 
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8 APÊNDICES 
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8.1 Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

AUTORIZAÇÕES DOS ESTUDANTES PARTICIPANTES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Gostaríamos de solicitar sua autorização como representante legal do estudante, 

______________________________, para que possa fazer parte da pesquisa de doutorado 

realizada no Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE). A 

pesquisa faz parte de um projeto de doutorado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Universidade Anhanguera. Seu objetivo é verificar e analisar como 

se dá o processo de ensino e aprendizagem matemática para alunos Surdos e as dificuldades 

para este processo. 

Ao participante será possível solicitar a inclusão ou exclusão de informação em 

qualquer momento da pesquisa, sem implicação de qualquer natureza para o mesmo. Quanto 

aos benefícios pretendidos, espera-se contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de 

matemática para Surdos. 

A participação não envolverá auxílio financeiro e caso não haja interesse sua opção 

será respeitada. E, seguindo os preceitos éticos, informamos que os resultados serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos e, ainda, que a identificação será mantida em sigilo, não 

constando seu nome ou qualquer outro dado referente à sua pessoa que possa identificá-lo no 

relatório final ou em qualquer publicação posterior sobre esta pesquisa. 

Você receberá uma cópia deste termo em que constam o telefone e o endereço do 

pesquisador responsável e da professora orientadora, podendo esclarecer quaisquer dúvidas, 

agora ou a qualquer momento posterior. 

Agradecemos e enfatizamos que sua participação é de fundamental importância para 

a construção do conhecimento sobre educação matemática para Surdos no IPAESE e em 

Sergipe. 
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DADOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

Nome: Enio Gomes Araujo (RG: 834890 SSP/SE)  

Endereço completo: Rua Barra dos Coqueiros, Nº 313, Bairro José Conrado de Araujo; 

Aracaju- SE; CEP 49085-080.  

Telefones: (79) 37113165 E-mail: enioga@yahoo.com.br 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

DADOS DA PROFESSORA ORIENTADORA  

Nome: Profa. Dra. Siobhan Victoria Healy  

Instituição: Universidade Anhanguera / SP  

Endereço completo:  

Telefones: E-mail:  

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

 

 

Declaro que fui devidamente esclarecido (a) do projeto de pesquisa acima citado, dos 

objetivos e benefícios de minha participação e dou meu consentimento na veiculação de 

minhas imagens para fins de divulgação científica tendo ciência das informações contidas 

neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu autorizo sua participação.  

 

Eu,____________________________________________________________; 

RG:_____________________; data do nascimento:_____________________; 

Endereço:___________________________________________________________________

_____________________, Telefone: ___________________. 

 

Aracaju, ____/____/2013 

_________________________________________ 

Pai / Mãe ou Responsável Legal 

mailto:enioga@yahoo.com.br
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AUTORIZAÇÃO DO IPAESE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

O presente termo vem oficializar o pedido de autorização à Direção do Instituto 

Pedagógico de Apoio Pedagógico à Educação de Surdos de Sergipe (IPAESE) para o 

desenvolvimento de pesquisa no 8º ano do ensino fundamental que ocorrerá durante o ano 

letivo de 2013/4. A pesquisa faz parte de um projeto de doutorado vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Anhanguera. Seu objetivo é 

verificar e analisar como se dá o processo de ensino e aprendizagem matemática para alunos 

Surdos e as dificuldades para este processo.  

Ao participante será possível solicitar a inclusão ou exclusão de informação em 

qualquer momento da pesquisa, sem implicação de qualquer natureza para o mesmo. Quanto 

aos benefícios pretendidos, espera-se contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de 

matemática para Surdos.  

A participação não envolverá auxílio financeiro e caso não haja interesse sua opção 

será respeitada. E, seguindo os preceitos éticos, informamos que os resultados serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos e, ainda, que a identificação será mantida em sigilo, não 

constando seu nome ou qualquer outro dado referente à sua pessoa que possa identificá-lo no 

relatório final ou em qualquer publicação posterior sobre esta pesquisa.  

O IPAESE receberá uma cópia deste termo em que constam o telefone e o endereço 

do pesquisador responsável e da professora orientadora, podendo esclarecer quaisquer 

dúvidas, agora ou a qualquer momento posterior.  

Agradecemos e enfatizamos que sua participação é de fundamental importância para 

a construção do conhecimento sobre educação matemática para Surdos no IPAESE e em 

Sergipe.  
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DADOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Nome: Enio Gomes Araujo (RG: 834890 SSP/SE)  

Endereço completo: Rua Barra dos Coqueiros, Nº 313, Bairro José Conrado de Araujo; 

Aracaju- SE; CEP 49085-080.  

Telefones: (79) 37113165 E-mail: enioga@yahoo.com.br 

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

DADOS DA PROFESSORA ORIENTADORA  

Nome: Profa. Dra. Siobhan Victoria Healy  

Instituição: Universidade Anhanguera / SP  

Endereço completo:  

Telefones: E-mail:  

 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

Declaro que fui devidamente esclarecido (a) do projeto de pesquisa acima citado, dos 

objetivos e benefícios de minha participação e dou meu consentimento na veiculação de 

minhas imagens para fins de divulgação científica tendo ciência das informações contidas 

neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu autorizo a participação do IPAESE 

na pesquisa.  

 

Eu,____________________________________________________________; 

RG:_____________________; data do nascimento:_____________________; 

Endereço:___________________________________________________________________

_____________________, Telefone: ___________________. 

 

Aracaju, ____/____/2013 

_________________________________________ 

Diretor do IPAESE 

mailto:enioga@yahoo.com.br
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8.2 Autorização do IPAESE rara instalação das Câmeras 

 

FRENTE 
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VERSO 
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8.3 Tarefa de Ângulos 
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8.4 Tarefa “Soma dos Ângulos Internos” 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS DE ÂNGULOS 
 

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS 
 

1) Calcular x no triângulo abaixo: 
 

 
 
 

2) Calcule x no triângulo abaixo:  
 

 
 

3) Calcule x no triângulo abaixo:  
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-C1jCdxXAYz4/TpRRiK2btvI/AAAAAAAACJw/ggbKA2244DU/s1600/65.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0ea0K83Owt0/TpRSnE6XEqI/AAAAAAAACJ4/K-RfWG5ObVs/s1600/66.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-kTw6wRk2YnE/TpRTfmpKfkI/AAAAAAAACKA/-Z1uKw3n94s/s1600/67.jpg
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EXERCÍCIOS 
 
1) Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 
 
2) Copie e complete o quadro, sendo A,B e C ângulos internos de um triângulo. 
 

 
 
3) Determine x em cada um dos triângulos 
 

 

http://3.bp.blogspot.com/--X1oOcDLlgE/TpRVPVroQBI/AAAAAAAACKI/G09RiI2pIC0/s1600/68.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-05IM4n7wZ_s/TpRWEu0GsNI/AAAAAAAACKQ/KzA672DHjik/s1600/69.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZTLKpk7KK80/TpRWrnabSRI/AAAAAAAACKY/rOqAHtaNt0U/s1600/70.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-145EPNFA3xU/TpRXXjxDgtI/AAAAAAAACKg/WfyDjMWtj7M/s1600/71.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-1IbjEtouAWg/TpRYJVlq5YI/AAAAAAAACKo/Y7HyxXW-jnE/s1600/72.jpg
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8.5 Tarefa Avaliação 

 

 

 

 

ALUNO:____________________________________ 

 

1) Qual o nome da figura? __________________________________ 

 
2) Qual o nome da figura? __________________________________ 

 
NOME:_______________________________ 

 

 

 
NOME:_______________________________ 

http://www.google.com.br/imgres?newwindow=1&hl=pt-BR&biw=1438&bih=655&tbm=isch&tbnid=3Bjdd6k_NhyfTM:&imgrefurl=http://educacao.uol.com.br/matematica/trigonometria-1-relacoes-no-triangulo-retangulo.jhtm&docid=MEGKDF8pZZaB8M&imgurl=http://n.i.uol.com.br/licaodecasa/ensfundamental/matematica/reltrigo2.jpg&w=300&h=300&ei=kOJ8Uo-8DoWFkQfc6YDIAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:0,i:130&iact=rc&page=2&tbnh=183&tbnw=209&start=12&ndsp=26&tx=79.9473876953125&ty=99.89474487304687
http://www.google.com.br/imgres?start=94&newwindow=1&hl=pt-BR&biw=1438&bih=655&tbm=isch&tbnid=g9HiRStFMu55PM:&imgrefurl=http://soensino.com.br/foruns/viewtopic.php?f%3D5%26t%3D17682&docid=EzlTuieq-OGeyM&imgurl=http://i121.photobucket.com/albums/o235/rakgarcia/asa-mec.jpg&w=235&h=187&ei=weN8Ut2zJsXxkQeJ_YCwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:100,i:31&iact=rc&page=5&tbnh=149&tbnw=182&ndsp=25&tx=53.10528564453125&ty=66.84211730957031
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NOME:_______________________________ 

 

3) Faça: 

a. Usar os esquadros e construir um triângulo qualquer; 

b. Identificar os vértices; 

c. Somar os ângulos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com.br/imgres?start=87&newwindow=1&hl=pt-BR&biw=1438&bih=655&tbm=isch&tbnid=8B-aG96s_HlJ0M:&imgrefurl=http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula%3D1331&docid=6YCMaRio2GCkIM&imgurl=http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/1331/imagens/triescaobtusangulo.bmp&w=278&h=102&ei=CuR8UoiCOYmokQfc0YH4DA&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:100,i:4&iact=rc&page=5&tbnh=81&tbnw=220&ndsp=26&tx=114.57894897460937&ty=55.47369384765625
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4. Qual a medida do ângulo que falta. Não pode usar o transferidor. 

 

 
 

5. Com relação às medidas ao lado, é possível construir um triângulo. 

 

         3 cm                4 cm                                                8 cm 

___________                 _______________         ______________________________ 

 

 

 
          4 cm      5 cm                                                    9 cm 

_____________          ___________________         ___________________________ 

 

 

 

         4 cm    4 cm                                           8 cm 

_______________         _______________         ______________________________ 

  

http://2.bp.blogspot.com/-C1jCdxXAYz4/TpRRiK2btvI/AAAAAAAACJw/ggbKA2244DU/s1600/65.jpg
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8.6 Tarefa de perímetro 
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8.7 Tarefa de perímetro - Avaliação 
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8.8 Tarefa de área 
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8.9 Avaliação de perímetro e área 

 

 
 
 
 
 
 
 
ALUNO: _____________________________________ NOTA:_________ 

 

 
 

1. PERÍMETRO TOTAL DA CASA, QUAL? ................... P = _________ ; A = _________ 

2. PERÍMETRO E ÁREA QUARTO 1, QUAL? ..............  P = _________ ; A = _________ 

3. PERÍMETRO E ÁREA QUARTO 2, QUAL?  .............. P = _________ ; A = _________ 

4. PERÍMETRO E ÁREA BANHEITO, QUAL? .............  P = _________ ; A = _________ 

5. PERÍMETRO E ÁREA COZINDA, QUAL? ................  P = _________ ; A = _________ 

6. PERÍMETRO E ÁREA SALA, QUAL?  ........................ P = _________ ; A = _________ 
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