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                                    “Conhecer não é demonstrar nem explicar, é aceder à visão.” 
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RESUMO 

 

 

Referindo-se ao ensino da Matemática e a inclusão do Surdo no ambiente escolar, 

grandes avanços têm sido obtidos, no que se refere aos direitos por leis definidos 

que garantem a eles o acesso ao ensino inclusivo, no entanto, ainda existem 

profissionais que em sua maioria não possuem conhecimento em Libras. A 

metodologia aplicada ao ensino matemático se destaca como sendo na sua maioria 

tradicional, por uso dominante da oralidade, indo contra ao que é natural e familiar 

ao Surdo, o visual, pois a experiência visual, é um artefato que compõe a cultura 

deles.  Diante dessa realidade, essa monografia buscou investigar o uso da 

experiência visual como elemento facilitador do ensino matemático para o estudante 

Surdo, bem como esse processo acontece na aula de Matemática, e de que forma 

ela pode agregar positivamente. Esse trabalho apresentou uma pesquisa de 

natureza qualitativa. Os dados foram coletados a partir da utilização de uma 

observação participativa e da utilização de um questionário com as professoras na 

instituição locus da pesquisa, a Associação Pestalozzi Valença. Apresenta-se 

também nesse trabalho a concepção de surdez, da identidade surda, da semiótica, 

da aprendizagem de Matemática e o aluno Surdo. Como resultados obtidos pode-se 

observar que apesar dos desafios existentes para os alunos compreenderem 

conteúdos matemáticos, é possível utilizar estratégias envolvendo o uso de 

experiências visuais como elemento facilitador, contribuindo positivamente para o 

aprendizado matemático do aluno Surdo.  

 

Palavras – chaves: Ensino de Matemática, inclusão, experiência visual, semiótica, 

alunos Surdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Referring to the teaching of Mathematics and the inclusion of the Deaf in the school 

environment, great advances have been made, regarding the rights by defined laws 

that guarantee them access to inclusive education, however, there are still 

professionals who in their own right. most have no knowledge of pounds. The 

methodology applied to mathematical teaching stands out as being mostly traditional, 

for the dominant use of orality, going against what is natural and familiar to the Deaf, 

the visual, because the visual experience is an artifact that makes up their culture. 

Given this reality, this monograph sought to investigate the use of visual experience 

as a facilitator of mathematical teaching for the Deaf student, as well as this process 

happens in math class, and how it can positively aggregate. This paper presented a 

qualitative research. Data were collected from the use of a participatory observation 

and the use of a questionnaire with the teachers at the locus institution, the 

Pestalozzi Valença Association. This work also presents the concept of deafness, 

deaf identity, semiotics, mathematics learning and the deaf student. As results can 

be observed that despite the challenges that exist for students to understand 

mathematical content, it is possible to use strategies involving the use of visual 

experiences as a facilitating element, contributing positively to the mathematical 

learning of the Deaf student. 

Key words: Mathematics teaching, inclusion, visual experience, semiotics, Deaf 

students. 
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1.TRAJETORIA PESSOAL  

 
O primeiro passo dessa trajetória de se locomover no contexto educacional 

se dá a muito anos atrás em 1988, porém ainda existe muito vestígio do que se 

passou, ainda lembro do símbolo da primeira escola que estudei,  pintado na parede 

de forma gigantesca, tinha uma enorme estrela, de forma a representar bem o nome 

a qual a escola tinha, a mesma se chamava Escola Estrela da Manhã. Nessa o 

mundo da Matemática se apresentava de forma ainda tímida e sucinta, no período 

da alfabetização já caminhava pelas operações da Matemática básica, nesse 

processo de novos conhecimentos o ensino era ainda bem lúdico, fazendo uso de 

contagem de frutas, objetos no processo de ensino, porém as contas eram de 

natureza simplista, pois como dito, ainda era o primeiro passo, de muitos outros. 

Um pouco à frente no tempo e agregando uma mudança de endereço, vou 

para uma nova escola, essa agora de nome Bem-Me-Quer, ela atualmente ainda 

está em funcionamento, porém com outro nome CEDUCA. Nessa nova fase tive 

novo endereço, nova escola, novos amigos e também novas exigências dentro da 

Matemática. Lembro que a tabuada de multiplicação era cobrada de forma quase 

que religiosa por uma professora de nome Jaciara. Todos os dias de aula de 

Matemática, no momento da saída tínhamos que responder a algumas perguntas da 

tabuada de multiplicação, quem errasse voltava para o final da fila, em termos de 

metodologia creio não ser a melhor, mas uma coisa era certa, dificilmente alguém 

errava uma pergunta, ainda mas que ninguém queria ser o último a ir para casa, um 

belo motivacional. 

Até esse momento na escola a Matemática apenas se mostrou na sua 

essência inicial, com operações básicas, nada tão complexo que me assustasse. 

Alguns anos à frente ingressei no ensino público, na Escola Estadual João Leonardo 

da Silva, nela estudei os quatro anos do ensino fundamental, sendo do quinto ao 

oitavo ano, deste período me recordo de muitas aulas, e dos professores que tive na 

disciplina. Um dos professores que recordo bem, é o professor Eduardo, lembro da 

dedicação do mesmo quando ensinou a localizar pontos no plano cartesiano, em 

uma das aulas ele levou um papel milimetrado, sendo assim uma das formas que 
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ele deve ter encontrado para que tivéssemos a melhor percepção na construção, e 

visualização do mesmo. Essas disposições por parte de qualquer professor, serve 

como motivação, até mesmo no sentido de aguçar o interesse do aluno, vendo no 

docente a disposição do mesmo em querer ensinar. 

Depois de longos quatro anos estudando na Escola Estadual João Leonardo 

da Silva, fui para uma nova etapa de escolarização, sendo agora um passo em 

direção ao ensino médio, nesse período lembro-me que desejava entrar no CEFET, 

hoje por nome de IFBA, porém não foi como esperado, mesmo passando alguns 

meses me preparando para a prova de admissão, não tive êxito, dessa forma a 

“porta” que eu tinha a minha disposição foi o COESVA. No COESVA estudei o 

primeiro ano do ensino médio, nessa fase escolar o melhor era a gincana, etapa 

esperada pelos alunos, uma das equipes era a que eu participava  intitulada Equipe 

Loucos, a gincana do COESVA era um grande evento anual, praticamente “parava” 

a cidade, muito bom ter vivenciado esse momento.  

Nesse período lembro da semana da Matemática, as turmas de mesmos 

anos competiam entre si. Era constituída de várias tarefas, entre essas, 

questionários por sala, para ver qual das salas de mesma série terminaria de 

responder primeiro e com mais acertos, entre outras temáticas como o quiz de 

perguntas. O quis era feito no pátio, a pergunta era lançada e a equipe que fosse 

mais rápido na resposta, e fosse coesa ganhava o ponto. Muito bom esse tipo de 

evento, fazia a gente sair um pouco da rotina tradicional e monótona do dia a dia. 

Em 2005 tentei ingressar no nível técnico em dois cursos distintos, Técnico 

em Agricultura na EMARC, hoje por nome IFbaiano campus Valença, e Técnico em 

Informática no CEFET, hoje por nome IFBA, escolhi o curso de Técnico em 

Informática, e no ano de 2007 me formei. Nesse momento comecei a pensar o que 

seguir realmente esta área, o que tentar para o meu futuro? Porém, como nem 

sempre o sonho é imediato na sua realização, ironicamente não trabalhei de caráter 

formal como técnico em nenhum lugar, ainda que formado na área, trabalhei como 

auxiliar administrativo e na área de vendas. A informática ficou apenas como 

complementação, pois todos os empregos que consegui formal ou informal 

necessitavam desse conhecimento que agregou e muito. De 2007 a 2012 apenas 

trabalhei, os estudos ficaram para outrora, a dedicação ficou voltada as inúmeras 
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horas extras de trabalho na área de vendas de roupa, onde a meta era acumular 

dinheiro, pois eu precisava de espaço meu, um castelo, minha humilde casa, além 

de outros bens. Porém não poderia ficar na mesma vida de vendas o tempo todo, 

até porque como diz a letra da música “...chegou um dia acreditar que tudo era para 

sempre sem saber que o pra sempre acaba...” (Por enquanto – CÁSSIA ELLER).  

Então chegou a hora de tentar mais um novo passo. 

No ano seguinte finalmente comecei a cursar o nível superior, retornando a 

um local já conhecido, o qual já havia me formado como Técnico em informática no 

ainda então CEFET. Ao ingressar logo no primeiro dia de recepção reencontrei 

vários professores da época do ensino técnico, felizes ao me ver, achando que eu 

iria fazer o curso superior na área de informática, quando lhes dei a notícia que meu 

retorno era para o curso de Licenciatura em Matemática. Mesmo surpresos eles 

receberam a notícia com bons olhos, porém a indagação existente, era o porquê de 

fazer Matemática, já que era também ofertado informática.   

Comecei então a fase do nível superior, logo na disciplina Introdução a 

Matemática, eu já estava perdido na Matemática básica, pensei que se o início 

estava assim, imagine o depois, não só eu como alguns colegas sentiram o peso de 

retornar aos estudos já que havia finalizado o ensino médio em 2004, e o superior 

estava ocorrendo em 2012, esses e outros fatores contribuíram para minha 

dificuldade no curso.  

Rememorando algumas vivências importantes na formação do docente de 

um curso de licenciatura, não posso esquecer de citar os estágios, quatro na sua 

totalidade. Como eu já havia participado do PIBID (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência), não fiquei tão apreensivo do que me esperava nos 

estágios, pois já tinha vivenciado um pouco do que era ensinar. Mas o estágio teve 

suas peculiaridades extras: as fichas de observação, ficha de regência, plano de 

ação, plano de aula, relatório, seminário, e é claro as aulas de regência. Ou seja, um 

agrupamento de práticas do mundo diário de um professor, nesse processo todo dia 

é dia de coisas novas, é a aula planejada que não deu certo, vários e vários 

contratempos, nos instigando a se moldar a essas mudanças diárias. 

Durante os estágios passei pelas series iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, sendo esses executados na Escola Municipal Augusta Messias 
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Guimarães, nas series de nível 7° e 8° ano, uma boa experiência, diga-se de 

passagem. O professor da turma era Mário Lins, aprendi muito com ele, forma 

excepcional de ensinar. Depois fiz os estágios 3 e 4, com outra grande profissional 

professora Daniela, o Estágio 3 sendo feito no colégio Estadual João Cardoso dos 

Santos, turma 2° - C do ensino médio, e turma Eixo VII do EJA, também do Ensino 

Médio. 

Outro programa de extensão bastante relevante, voltado a formação docente 

é o Residência Pedagógica, vivi três semestres de muito aprendizado. também não 

poderia deixar passar despercebido outra experiência nessa perspectiva de ensinar 

que vivenciei, ao seu monitor de Fundamentos da Matemática I, o qual ensinei por 

dois semestres para as turmas de Fundamentos I do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA campus Valença. Todas essas experiências de certo me 

proporcionaram conhecimento, que farei uso quando se fizer necessário dentro da 

minha pratica docente, afirmando assim que é válido participar de projetos de 

extensão voltados à formação e desenvolvimento da prática docente. 

Porém, escrito aqui por último, e não menos importante, ressalto o contato 

com Libras nesse contexto matemático. Em meio ao curso de Licenciatura em 

Matemática, me matriculei na disciplina Libras, de início uma matéria como as 

demais. Mas Libras me conquistou, aprendi mesmo em poucas horas de aula (carga 

horária), a importância de se conhecer e entender outras culturas, me fazendo 

refletir e repensar. E nesse repensar coloquei em mente, que minha contribuição 

seria agregar a Matemática de alguma forma com a Libras e consequentemente com 

os Surdos que são sujeitos visuais, e assim nasceu a ideia desse TCC, intitulado “A 

Experiência Visual Como Elemento Facilitador no Processo de Ensino de 

Matemática para alunos Surdos.” Continuo traçando minha trajetória como diz 

Exupéry – “O que nos salva, é dá um passo e outro ainda”, e assim vou me 

salvando. 
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 2. INTRODUÇÃO 

 

 

Utilizamos a língua para relatar tudo o que vemos e vivenciamos, 

expressamos a vida como se a vida coubesse apenas nas palavras, enfim na 

oralidade. O ensino da Matemática para o aluno Surdo se desdobra em vários 

caminhos, fatores que vão desde a explanação dos conteúdos na língua portuguesa, 

a precária infraestrutura escolar, a falta de preparo dos profissionais de ensino, a 

pouca oferta de matérias feitos especificamente para o ensino de Matemática para 

Surdos, e as metodologias utilizadas, sendo o último fator a vertente a qual a 

pesquisa terá foco. 

Para o Surdo a percepção do mundo é visual e a construção de sua 

linguagem tem em sua composição, configurações manuais, expressões faciais e 

corpóreas, por possuírem uma linguagem visuoespacial, é de se esperar que as 

metodologias utilizadas para o ensino de Matemática para o Surdo, sejam 

promovidas na vertente de tal modalidade linguística. Nesse contexto Caldas  (2012, 

p.58) relata que: 

Ingressei na escola regular em 1978, numa instituição onde os professores 

achavam que eu era igual aos alunos ouvintes. Lembro-me que, nas aulas, 

por muitas vezes eu copiava as coisas sem saber o que estava copiando, 

eu não compreendia nada do que acontecia à minha volta. Eu estava 

inserida em uma educação tradicional onde era mera copista, não sabia 

realmente o significado das palavras e apenas as decorava; através do 

contexto, conseguira responder às questões das provas, mas não porque 

compreendia o conteúdo, e sim porque tinha uma ótima memória. Sei que 

isso acontece em algumas escolas até hoje. 

Nessa perspectiva do discente ser mais do que mero copista na área de 

Matemática objetivou-se nessa pesquisa discutir a experiência visual como artefato 

cultural, dentre outras coisas facilitando com o apoio das experiências visuais, 

desenvolvimento do pensamento matemático das pessoas com surdez, além de um 

olhar semiótico sobrea mesma.   
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Essa análise tem como base um estudo de caso acerca do assunto, que 

será pesquisado na Associação Pestalozzi Valença, numa turma de alunos Surdo, 

com faixa etária média de 9 anos, no turno matutino, além de uma revisão 

bibliográfica com abordagem qualitativa do tema, de forma a possibilitar reflexões a 

partir de pensamentos de teóricos. E para ser feita a análise dos dados, esse 

trabalho utilizara um questionário e será feita uma observação participativa. 

Este trabalho possui 07(sete) capítulos, onde foram organizados da seguinte 

forma: o primeiro é sobre a trajetória pessoal do pesquisador, o segundo é referente 

à introdução da pesquisa, o terceiro capítulo mostra sobre os fundamentos teóricos 

do processo de experiências visuais, o conceito do que é experiência visual, e um 

olhar semiótico sobre a mesma, além da concepção de surdez, e uma breve 

abordagem sobre a identidade surda. 

O quarto discorre sobre a formação profissional do docente matemático para 

alunos Surdos, e os desafios e as estratégias da utilização das experiências visuais 

no processo de ensino para os estudantes Surdos. 

O quinto capítulo descreverá os impactos das abordagens educacionais no 

ensino dos Surdos, além falar do processo histórico da Associação de Surdos 

Pestalozzi Valença, percorrendo desde seu surgimento como Associação, e como 

acontece o ensino inclusivo na mesma. 

O sexto capitulo abordará a metodologia utilizada para desenvolver esse 

trabalho, mostrando as etapas da pesquisa, e por fim serão apresentadas as 

considerações finais.  

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO PROCESSO DE EXPERIÊNCIAS VISUAIS 

 

3.1 Concepção de Surdez  
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O termo surdez, ou perda auditiva tem sido utilizado para determinar 

qualquer tipo de perda parcial ou total da audição, podendo ser momentânea ou 

definitiva. A audição é o sentido que mais efetivamente está envolvido na faculdade 

de se comunicar dos seres humanos, permitindo o acesso das comunicações do 

falante e do ambiente. Segundo Davis e Silverman (1970),  

surdez significa audição socialmente incapacitante. O Surdo é incapaz de 

desenvolver a linguagem oral, evidentemente porque não ouve. Os limiares 

auditivos desses pacientes são de tal forma elevados que não conseguem 

escutar o som de modo adequado. Escutam ruídos, mas não são sons.  

O grau da perda da auditiva está diretamente associado com a habilidade de 

ouvir a fala. Para isso se faz uso de teste para medição, como demonstra a figura a 

seguir, por meio do teste Audiometria Tonal Limiar, que consisti em obter os limiares 

auditivos por via aérea e por via óssea. 

Figura 1 - Cabine de audiometria 

 

Fonte: https://images.app.goo.gl/qX1y2TG38M6u7SyS7 

Existem várias classificações para aferir e definir o grau de perda da 

audição, ficando a critério do profissional (fonoaudiólogo) qual utilizar, porém as 

mais utilizadas são a de Lloyd e Kaplan, como retrata a tabela abaixo. 
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Quadro 1 - Classificação do grau de perda auditiva de LIoyd e Kaplan (1978) 

 

Fonte: https://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/Manual%20de%20Audiologia.pdf 

O termo retratado, dBNA, na figura acima é a média tonal ou nível de 

audição, e a frequência do som é determinada pela repetição de um deslocamento 

completo (ciclo) de aproximação e afastamento das moléculas de ar, ou seja, é a 

velocidade com que as partículas de ar vibram e completam um ciclo de compressão 

(aproximação) e rarefação (afastamento). Desse modo, frequência é o número de 

ciclos que ocorre em um segundo que é expressa em Hertz.  

No quadro abaixo temos a representação do grau de perda auditiva, onde 

temos o nível de audição em decibéis na vertical, e frequência em ciclos por 

segundo na horizontal. Uma pessoa com grau de perda auditiva referida como 

normal, está compreendida entre valores aproximadamente menores que 25db, e 

abrangendo as frequências de 125hz e 8000hz, sendo que é de 20hz a 20.000hz a 

frequência audível humana. 
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Fonte: https://images.app.goo.gl/LjQwfygknSjF7AmR8 

Quanto aos aspectos de se ouvir diferente da forma eu alguns classificam 

como normal, pode-se ter várias subdivisões entre elas perdas leve, moderada, 

severa e profunda. No olhar clinico-terapêutica a surdez é vista como uma 

deficiência, isso numa concepção de mundo ouvinte, deixando esse sujeito 

desprovido da audição em um âmbito de desvantagens, quando se comparando a 

um ouvinte. Nesse sentido segundo Skliar (1997, p.113) expressa que: 

Uma pessoa que não ouve e, portanto, não fala. É definido por suas 

características negativas; a educação se converte em terapêutica, o objetivo 

do currículo escolar é dar ao sujeito o que lhe falta: a audição, e seu 

derivado: a fala.  Os surdos são considerados doentes reabilitáveis e as 

tentativas pedagógicas são unicamente práticas reabilitatórias derivadas do 

diagnóstico médico cujo fim é unicamente a ortopedia da fala. 

 A perda da audição pode advir por várias razões hereditárias, que podem 

revelar-se, ou não. Assim numa mesma família podem ocorrer casos de 

nascimentos de Surdos e ouvintes, além disso, a surdez pode ser causada por 

contração de algum tipo de doença, ou etiologia (hereditária ou adquirida).  

Quadro 2 - Grau de perda auditiva 
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Algumas pesquisas nesse sentido apontam que ainda no período pré-natal, 

não é possível comprovar a surdez por meio de exame, só podendo identificar se o 

indivíduo possuirá ou não surdez após o nascimento. Dos motivos mais correntes 

dos distúrbios precoces da audição são as doenças infectocontagiosas. “As doenças 

infectocontagiosas, por transmissão materno-infantil, que podem lesar o aparelho 

auditivo do feto são: toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e o vírus 

da SIDA/AIDS. Além dessas, Cruz Rubem, (2009, pag.8) cita em sua pesquisa as de 

aquisição pós-natal, como a meningite, parotidite viral (caxumba) e a mononucleose, 

nos primeiros anos de vida”.  

Dessa forma, surgem pensamentos como a normalização, tendo em vista 

esse ser Surdo, ao qual se tem que inserir de alguma forma no contexto social 

ouvinte, fazendo uso de treinos de fala e do sistema auditivo, como leitura labial, de 

implantes, de cirurgias, de audiometrias, na tentativa de enquadra-los ao normal 

normatização. O implante coclear tem em sua composição duas unidades, uma 

externa, contendo um microfone, um processador de fala e uma antena 

transmissora; e um unidade interna, cirurgicamente implantável, que contém um 

receptor/estimulador e um fino cabo de eletrodos, o implante também é conhecido 

como ouvido biônico  (Sarpeshkar et al., 2005). Para entender melhor abaixo segue 

uma figura retratando um implante coclear: 

Figura 2 - Implante coclear 

 

Fonte: https://images.app.goo.gl/5V26291MtmzitvTA9 
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Nesse caso, tendo que haver intervenções clínicas, no sentido que a 

linguagem oral seja adquirida, se adaptando aos anseios esperados pela 

comunidade ouvinte. Souza e Gallo, (2002, p.41) relata que: 

Consideramos que o normal para a espécie humana é ouvir e falar, os 

Surdos, seja como se queiram narrar, serão sempre uma diversidade, 

subconjuntos de pontos na superfície de um gráfico que gradua diferenças 

audiométricas – uma diferença para menos nos valores pontuados pela 

curva do sino. 

Indo na contramão da ideia patológica da surdez, tem-se a visão sócio 

antropológica, essa cria uma nova percepção para a surdez, possibilitando novos 

olhares e referenciais. Dessa forma a visão sócio antropológica enxerga a surdez 

como sendo uma experiência visual, reverenciando a realidade histórica, social e 

cultural do Surdo. Nessa concepção, diferente da visão clínica, a surdez é uma 

diferença e não deficiência. Sendo assim os Surdos começam a ser vistos como 

aqueles que tem um direito linguístico minoritário. Nesse sentido segundo Skliar 

(1997, p .141) expressa que: 

Formam uma comunidade linguística minoritária caracterizada por 

compartilhar uma língua de sinais e valores culturais, hábitos e modo de 

socialização próprios. A língua de sinais constitui o elemento identificatório 

dos Surdos, e o fato de constituírem-se em comunidade significa que 

compartilham e conhecem o s usos e normas de uso da mesma língua, já 

que interagem cotidianamente em um processo comunicativo eficaz e 

eficiente. Isto é, desenvolveram as competências linguística e comunicativa 

– e cognitiva – por meio do uso da língua de sinais própria de cada 

comunidade de Surdos […] A língua de sinais anula a deficiência linguística 

consequência da surdez e permite que os Surdos constituam, então, uma 

comunidade linguística minoritária diferente e não um desvio da 

normalidade.  

Na perspectiva sócio antropológica, o termo Surdo passa a ser empregado 

para mencionar aqueles que se reconhecem como Surdo independente do grau da 

perda da audição, e na capacidade que valorizam a experiência visual, além da 

forma como apoderam-se da Língua de Sinais como meio de comunicação e 

expressão. Assim, vivendo, pensando e agindo uma identidade cultural surda em 

sua totalidade, se reconhecendo nela. 
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3.2 Identidade Surda 

 

 

Historicamente o Surdo sempre foi visto como um ser que não se encaixa na 

esfera social, pois, para alguns da sociedade lhes foi cerceado algo, falta-lhes a fala 

(oralidade), deixando o Surdo num patamar abaixo do que erroneamente é 

entendido como normal (o ser ouvinte). Labourit (1994, p. 39) demonstra sua 

inconformação ao escrever “quero entender o que dizem. Estou enjoada de ser 

prisioneira desse silêncio que eles não procuram romper. Esforço-me o tempo todo, 

eles não muito. Os ouvintes não se esforçam. Queria que se esforçassem”. Nesse 

depoimento é explicitado o conflito que é para o Surdo se esforçar para inter-

relacionar com os ouvintes, e estes por não se estimularem, por discriminarem os 

Surdos e por não saberem a Língua de Sinais, sua cultura e identidade. 

Demonstrando sua atitude de conformismo de não quebrarem o silêncio com eles. 

Os ouvintes muitas vezes desconhecem que os Surdos podem ter maneiras 

variadas de agir, tanto que o autor Skliar (2015, pag.62) em seu livro: Um olhar 

sobre as diferenças, descreve sobre isso expressando que “há categorias de 

identidade surdas que identifico nos sujeitos surdos. Cito algumas para mostrar a 

presença heterogenia das identidades surdas” sendo algumas delas são: híbridas, 

de transição e flutuantes. Cada uma dessas traz consigo estigmas culturais e sociais 

na vivência de um Surdo. Algumas dessas identidades surdas carregam consigo a 

Língua de Sinais, como forma de expressão, sua captação da mensagem é visual e 

não auditiva, o envio de mensagens não é através do aparelho fonador, mas do uso 

das mãos e o recebimento dessas mensagens é através dos olhos. 

Assim percebesse que nesse ponto de análise sobre identidade e cultura 

surda existe diversos contextos pois de acordo com Perlin (2010, p. 63) elas “estão 

presentes no grupo onde entram os Surdos que fazem uso com a experiência visual 

propriamente dita”. Compreende-las vai além de um simples apontamento do que 

seria o sujeito Surdo, já que envolve fatores e elementos complexos e subjetivos, 

sendo definida graças  ao próprio individuo, uma vez que é a partir dele e do seu 

engajamento ou condição que se definirá a si mesmo, desse modo, Muller ( 2012, p. 

105-106) pontua que “a(s) cultura(s) surda(s) constituem significados na vida em 
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comunidade(s), onde a presencialidade, o uso da língua de sinais e a troca de 

experiências visuais ganham vida” e dão autonomia ao Surdo como sujeito visual. 

 

 

3.3 Conceito do que é experiência visual 

 

 
Cada indivíduo se constrói como tal, por meio das conexões que esse tem 

com uma ou mais culturas, devido a isso, existem variadas definições, criados e 

configurados em vários aspectos, levando em consideração o que cada um pensa a 

respeito das suas vivências. Uma delas é citado por Strobel ( 2008, p.18) quando 

pontua cultura na percepção e perspectiva dos estudos culturais, como “uma 

ferramenta de transmissão, de percepção a forma de ver diferente, não mais de 

homogeneidade, mas de vida social constituída de modos de ser, de compreender e 

de explicar” , sendo assim os Surdos também vivenciam uma cultura própria.  

 Um dos artefatos da cultura surda é a experiência visual, já que ele por si só 

é um sujeito visual, Strobel (2008, p.24) diz que a “cultura surda é o jeito de o sujeito 

Surdo entender o mundo e de modifica-lo a fim de torná-lo acessível e habitável 

ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das 

identidades surdas”, pois ele é um sujeito culturalmente imerso no que o mundo 

possa oferecer referente a perspectiva visual nas diversas interações entre o Surdo 

e o mundo ao redor, e ao que é visualizado. 

 No livro “As Imagens do Outro sobre a cultura Surda”, da autora Surda Karin 

Strobel (2008, p.37) retrata a experiência visual, como sendo “um artefato”, de um 

conjunto de “artefatos culturais” que revela a maneira como os Surdos entendem a 

significação de tudo através do que é visto. Por ser pertencente e parte dessa 

cultura, ele se identifica com “suas diferenças, com seus costumes, língua, e 

maneiras de se expressar diferente, por meio dos valores e pertencimento do povo e 

das peculiaridades da cultura Surda”.  

A experiência visual, segundo a autora, é delimitada como um fator que vive 

acoplado ao mundo do Surdo, a visão que o Surdo terá das suas percepções, e dela 
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se pautar para visualizar, interpretar e significar. No livro a autora cita algumas 

experiências que ela mesma passou por ser surda, retratando a importância das 

experiências visuais, em um ambiente predominantemente ouvinte, onde além do 

visual existe o audível, em determinadas situações e contextos o Surdo fica sem um 

entendimento correto das coisas por falta de representações visuais, que expressem 

os acontecimentos como um todo a sua volta. Strobel (2008, p.38) cita umas das 

suas vivências onde diz:  

Eu estava sentada em uma sala de aula, em uma classe com outros alunos 

ouvintes,” olhando” distraidamente para os movimentos dos lábios da 

professora que estava falando; de repente, a professora parou subitamente 

de movimentar os lábios e virou o rosto assustado para a janela. Percebi 

que toda a turma fazia o mesmo e todos correram para olhar pela janela. 

Eu, meio desnorteada e curiosa, fiz o mesmo para ver o que provocou toda 

a algazarra da turma e percebo tardiamente que tinha acontecido uma 

batida de carro lá fora.  

Nesse acontecimento é perceptível o quanto é difícil perceber o que 

acontece a volta de uma pessoa Surda, enquanto o ouvinte além da visão, também 

tem agregado a sua audição para conseguir perceber acontecimentos mesmo fora 

do seu campo de visão. No caso do Surdo, a autora disse que “percebeu 

tardiamente que tinha acontecido uma batida de carro lá fora”, mostrando o atraso 

de entendimento da situação que a mesma possui em relação a um ouvinte. Nesse 

caso, a experiência visual que possibilitou o entendimento dela foi a expressão facial 

da professora com o rosto assustado, transmitido uma informação ainda que tardia. 

As percepções visuais se compreendem pela visão, através das expressões 

faciais, das expressões corporais, dos comportamentos dos seres vivos e de objetos 

em diversas conjunturas. É através dos olhos, desprovido da audição, que o sujeito 

Surdo enxerga o mundo ao redor, do choro do bebê – que é acompanhada da 

expressão corpóreo-facial de desconforto, até mesmo um incêndio num automóvel 

em uma rua é notório aos olhos de um sujeito Surdo – pela movimentação eufórica 

das pessoas em volta, e a fumaça proveniente. Assim complementam os autores 

Perlin e Miranda (2003, pag.218) sobre a experiência  visual: 

Experiência visual significa a utilização da visão, (em substituição total a 

audição), como meio de comunicação. Desta experiência visual surge a 

cultura surda representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de 

ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no 

conhecimento científico e acadêmico.  
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Ainda sobre expressão corpóreo-facial, os Surdos durante a interação ou 

conversação sempre valorizam ficar frente a frente, de modo a compreender as 

gesticulações, já que usam do visual para captar as suas percepções, de modo que 

se virar de costas durante a interação se torna algo desrespeitoso, uma falta de 

educação, ou até mesmo quando indivíduos estão bloqueando o campo de visão, 

criando uma barreira no processo de interação, obstruído a percepção visual do 

dialogo ali existente. Assim é notório que experiência visual é importante para a 

interação, comunicação e percepção entre o Surdo e as coisas a sua volta. 

  Como artefato cultural voltado aos olhares do campo da Matemática, a 

experiência visual abre um enorme leque de opções, pois a Matemática é 

constituída de amplas estruturas visuais, como por exemplos gráficos, tabelas e 

símbolos, favorecendo metodologias com o uso delas como apoio no ensino de 

estudantes Surdos, sendo possível para o docente explorar mais dos aspectos 

visuais. Ao inserir na sua conjuntura de ensino, maior uso de computadores, 

softwares matemáticos, jogos matemáticos, teatro, cartazes, figuras agregando 

qualquer metodologia de ensino que tenha caraterísticas do uso de perspectivas 

visuais. Vale ressaltar que a Matemática, seus conceitos inerentes não devem ser 

exclusivos a uma única representação, mas quando possível adicionadas 

facilitadores visuais com textos com figuras, imagens e exemplos reais, concretos, 

visuais que sejam facilitadores do processo de ensino para eles.  

 

 

3.4 Experiências visuais e a semiótica 

 

 

Etimologicamente a palavra semiótica deriva da palavra grega semeion, que 

quer dizer signo, ela é a ciência dos signos, ciência geral de todas as linguagens, 

podendo assim haver correlação entre ela e as experiências visuais. A utilização de 

recursos visuais não é um assunto defendido exclusivamente pela comunidade 

Surda. Segundo o autor Charles Sanders Peirce retratado na figura abaixo, é 

possível entender um pouco sobre a semiótica peirceana. 
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Fonte: https://images.app.goo.gl/7JfEhroxE5fcE5nS9 

Charles Sanders Peirce (1839,1914) foi matemático, físico, astrônomo. Para 

ele a semiótica é o processo de interpretação da realidade através dos signos, 

seguindo esse pensamento de Peirce, Santaella (1983, p. 10) diz que:  

Enfim, também nos comunicamos e nos orientamos através de imagens, 

gráficos, sinais, setas, números, luzes. Através de objetos, sons musicais, 

gestos, expressões, cheiro e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar. 

Somos uma espécie animal tão complexa quanto são complexas e plurais 

as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, isto é, seres de 

linguagem. 

Dessa forma a semiótica se apresenta como o estudo da pluralidade das 

linguagens e suas múltiplas significações. Assim sendo, as experiências visuais 

também fazem parte desse grande leque, significando as informações obtidas pelo 

campo da visão, como a porta de entrada principal da comunicação surda, tanto que 

a autora Santaella (1983,p.11-12) pontua que “quando dizemos linguagem, 

queremos nos referir a uma gama incrivelmente intrincada de formas sociais de 

comunicação, inclusive, a linguagem dos Surdos-mudos”. Nesse pensamento, a 

experiência visual como elemento facilitador de ensino, utiliza de qualquer forma de 

percepção visual possível, para agregar certo significado, a uma certa coisa, 

apoiando o Surdo no processo de ensino, nesse sentido Santaella (1983, p.13) 

expressa que:  

Figura 3 - Charles Sanders Peirce 
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As linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem, a semiótica é 

a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, 

que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer 

fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido. 

 Sendo possível entender as experiências visuais como uma das 

possibilidades dessas linguagens. No pensamento de Peirce a semiótica estuda a 

realidade através dos signos. Peirce (1977, p.46) diz que o “signo é aquilo que, sob 

certo aspecto ou modo, representa algo para alguém.” E para Santaella (1983, p.58), 

“o signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só pode 

funcionar como signos se carregar esse poder de representar, substituir uma outra 

coisa diferente dele”, assim esses signos tem a característica fundamental de 

representar a realidade, seja através de uma foto, escultura, gesto, palavras, entre 

outras infinidades de coisas, e esse processo de interpretação dos signos e da 

semiótica abrangem uma grande estrutura. 

Os signos são divididos em três relações, sendo primeiridade, segundidade 

e terceiridade. A Primeira diz respeito ao signo em si mesmo, a segunda é 

estabelecida conforme a relação entre signo e objeto, e a terceira diz respeito 

as relações entre o signo e o interpretante. Ainda segundo Peirce (1977, p. 51) elas 

se caracterizam por: 

Primeira, conforme o signo em si mesmo for uma mera qualidade, um 

existente concreto ou uma lei geral, a segunda, conforme a relação do signo 

com seu objeto onde consistir no fato de o signo ter algum caráter em si 

mesmo ou manter alguma  relação com um  interpretante; a, Terceira, 

conforme seu Interpretante representando-o como um signo de 

possibilidade ou com um signo de fato ou um signo de razão. 

Essas relações possuem correlação com algumas tricotomias, ou seja uma 

divisão em três partes, ou elementos, criadas por Peirce, sendo aqui neste trabalho 

destacada apenas a primeira tricotomia, na qual refere-se ao “signo em si”, Peirce 

dividiu a primeira classificação em três segmentos, sendo assim, nessa um signo 

pode ser denominado por Quali-signo, Sin-signo ou Legi-signo. Sobre essas três 

classificações Peirce (1977, p. 52) fala que: 

Um Qualissigno é uma qualidade que é um signo. Não pode realmente 

atuar como signo até que se corpo rifique;mas esta corporificação nada tem 

a ver com seu caráter como signo.[...]Um sinsigno [...] é uma coisa ou 

evento existente e real que é um signo. E só o pode ser através de suas 
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qualidades. [...] Um Legissigno é uma lei que é um Signo. Todo signo 

convencional é um legissigno (porém a recíproca não é verdadeira). Não é 

um objeto singular, porém um tipo geral que, tem-se concordado será 

significante.  

Sobre Quali-signo, o Quali-signo é uma qualidade sígnica imediata, tal como 

a impressão causada por uma cor, por exemplo as impressões que a cor azul pode 

causar em uma pessoa. Nesse caso, a cor azul assume única e exclusivamente seu 

tom de cor, e nada mais, não dando intenção de uma segunda coisa. Seguindo a 

mesma vertente de Peirce, Santaella (1983, p. 63) afirma que:  

O quali-signo diz respeito tão-só e apenas à pura qualidade[..] Lembremos: 

se algo aparece como pura qualidade, este algo é primeiro. [...]É por isso 

que, se o signo aparece como simples qualidade, na sua relação com seu 

objeto, ele só pode ser um ícone. Isso porque qualidades não representam 

nada. Elas se apresentam. Ora, se não representam, não podem funcionar 

como signo. Daí que o ícone seja sempre um quase-signo: algo que se dá à 

contemplação. 

Referente ao sin-signo, o sin-signo é o resultado da individualização do 

quali-signo, por exemplo se o indivíduo liga uma sensação de ver a cor azul ao céu 

limpo, assim percebendo essa cor dessa forma individualizada. Nesse sentido 

Santaella (1983, p.66) argumenta que: 

Qualquer coisa que se apresente diante de você como um existente 

singular, material, aqui e agora, é um sin-signo. Isto porque qualquer 

existente concreto e real é infinitamente determinado como parte do 

universo a que pertence. Desse modo, uma coisa singular funciona como 

signo porque indica o universo do qual faz parte.  

No que se refere a Legi-signo, Legi-signo é o resultado de uma impressão 

conciliada por convenções, por leis gerais estabelecidas socialmente. Segundo 

Peirce (1977, p.55) “legi-signo é uma lei que é um signo. Normalmente, essa lei é 

estabelecida pelo homem”. Por exemplo a ideia socialmente ampla de que a “cor 

azul é associada a cor do sexo masculino”. Essa ideia se tornou uma lei geral, 

culturalmente convencionada em nossa sociedade. 
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4. FORMAÇÃO DO DOCENTE MATEMÁTICO PARA ALUNOS SURDOS 

 
 

4.1 Formação do professor de Matemática   

 

 

O tema inclusão vem sendo discutido, e difundido já a certo tempo dentro da 

educação, e as pesquisas com foco na formação de professores para alunos Surdos 

vem ganhando notoriedade, principalmente devido à necessidade da abordagem 

acerca da disciplina Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos cursos de licenciatura, 

assim sendo influenciando no processo de ensino e aprendizagem oferecido a esses 

alunos Surdos.  

Para o docente que ensina Matemática a alunos Surdos estar apto para 

incluir efetivamente eles, se faz necessário conhecer a sua cultura e adaptar as 

práticas metodológicas possuindo dentro do seu currículo formativo, percepções que 

respeitem a identidade Surda. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9.394/96 no artigo 59, define que os sistemas de ensino devem assegurar aos 

alunos com deficiência currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades. Para não exigir desse 

aluno algo que não é de sua atribuição linguística (oralidade), e ter percepção que o 

aluno Surdo tem por lei o direito linguístico ao uso da língua brasileira de sinais 

Libras na sua livre comunicação e aquisição de saberes, dando amplo significado ao 

ensino e aprendizagem do conteúdo ensinado requer esforço, dedicação e 

conhecimento, tanto que o plano nacional de educação (PNE) 2014, na Lei N° 

13.005/2014, diz em sua meta 4.7 que deve ser garantida: 

A oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como 

segunda língua, aos (às) alunos (as) Surdos e com deficiência auditiva.  

Devido ao fato de serem recentes as legislações no que se refere a 

educação bilíngue para Surdos ainda a muito a ser feito na perspectiva da formação 

do professor e a inclusão. Nesse sentido diversas estratégias devem ser formuladas 
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pelo docente de Matemática para que exista uma educação de Surdos que 

desenvolva um currículo que contemple elementos que fortaleçam a sua identidade, 

respeitem sua cultura e que consiga ensinar os conteúdos teóricos e práticos com 

eficiência e qualidade.  

A convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Promulgado no 

Brasil com status de Emenda Constitucional pelo Decreto 6.949/2009, no seu artigo 

30, § 4 diz “As pessoas com deficiência deverão fazer jus, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a que sua identidade cultural e linguística 

específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura 

surda” mas independente da lei, a realidade atual dos estudantes Surdos em classes 

regulares demonstra que muito se tem que fazer sobre possibilitar uma educação 

equidade. 

Dentro desse contexto da formação do professor de Matemática, o foco recai 

nas metodologias que serão utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, de 

forma que o ensino matemático ganhe significado para o aluno Surdo, sanando as 

distâncias de aprendizado entre eles em relação aos ouvintes, onde estes vivem em 

desvantagem, pois convivem em um ambiente totalmente ouvintista, pois os 

professores de Matemática geralmente fazem a aula preparada para os ouvintes, 

com números e letras representando os assuntos mas sem imagens ou exemplos 

visuais que tragam significado real para aquilo que lhes é ensinado. 

Na perspectiva de educação inclusiva, especificamente quando voltada para 

Surdos, remete então um novo pensamento sobre o desempenho da atuação do 

professor de Matemática e do corpo pedagógico ao receber o estudante Surdo 

através das engrenagens que norteiem o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem, promovendo interação, e socialização do conhecimento no ambiente 

educacional, buscando meios eficazes para uma aprendizagem comum a todos, o 

MEC (2005, p.21) relata que:  

A formação do professor deve ser um processo contínuo, que perpassa sua 

prática com os alunos, a partir do trabalho transdisciplinar com uma equipe 

permanente de apoio. É fundamental valorizar o saber de todos os 

profissionais da educação no processo de inclusão. Não se trata apenas de 

incluir um aluno, mas de repensar os contornos da escola e a que tipo de 

Educação esses profissionais têm se dedicado.  
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O professor deverá possuir um currículo flexível e dinâmico, para atender as 

necessidades peculiares dos alunos, e saber potencializar suas individualidades, 

devendo estar preparado para vivenciar as diferenças, respeitar as diversidades e 

valorizar as potencialidades singulares dos alunos, construindo e significando o 

conhecimento de forma que torne o aluno apto para a vida escolar, acadêmica e 

social. Segundo Saviani (2010, p.53) salienta que: 

A formação de professores deveria garantir uma sólida cultura que lhes 

permita atingir uma aguda consciência da realidade em que vão atuar 

associadas a um consistente preparo teórico-científico que os capacite à 

realização de uma prática pedagógica coerente. Condições adequadas de 

trabalho que lhes permitam atualização constante, preparação consistente 

de suas atividades curriculares e atendimento às necessidades 

pedagógicas dos alunos, revendo e reelaborando os conteúdos e os 

métodos do ensino ministrado.  

A BNCC - Base Nacional Comum Curricular, no contexto da formação do 

professor inclusivo voltado ao aluno Surdo e suas competências gerais cita a Língua 

de Sinais - Libras, explicitando o seu uso, e dentre outras enfatizando que a 

educação deve ser disseminada independente da vertente a qual ela esteja inserida, 

de forma a reconhecer que a educação tem um compromisso com a formação e o 

desenvolvimento do ser humano. Assim a BNCC, (2017, p. 9) expressa que: 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, Matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

 Ela também assegura as aprendizagens essenciais das etapas da 

educação, deliberando dessa forma atribuições a escola e ao professor, de forma a 

tornar a inclusão uma meta real, sendo conforme a BNCC (2017, p. 17) o próprio 

documento expressa que as atribuições são: 

 Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos 

complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de 

diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas 

comunidades, seus grupos de socialização.  

Assim ela garante ao aluno que o professor de Matemática deverá estudar 

estratégias que visem favorecer as necessidades deles e até adicionar conteúdos 
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complementares com o objetivo de ensina-los, garantindo-lhes acesso e 

permanência nas escolas regulares. 

 
 

4.2 A Educação Inclusiva na prática pedagógica para Surdos  

 
 

É comumente considerado como pedagógico o esquema didático de uma 

explanação de aula feita pelo professor, porém uma aula, um encontro educativo se 

caracteriza e se define como uma pratica pedagógica quando os mesmos se 

ordenam em volta de intencionalidades, incorporando reflexão continua e coletiva, 

assegurando que essa intencionalidade proposta está disponível a todos. Segundo 

Luckesi (1994, p. 21) a pratica pedagógica é entendida como: 

 

  A educação é uma prática humana direcionada por um a determinada 

concepção teórica.  A prática pedagógica   está articulada com urna 

pedagogia, que nada mais é que uma concepção filosófica da educação. 

Tal concepção ordena os elementos que direcionam a prática educacional.  

 
A Matemática na pratica pedagógica para Surdos se desdobra em um 

ambiente educacional na sua maioria na forma dos moldes do ensino regular 

geralmente predominada por alunos ouvintes, e em que praticamente boa parte do 

ensino está baseado na aula tradicional, que se caracteriza por uma aula puramente 

usual dos meios da oralidade. Nessa perspectiva criando um distanciamento no que 

se refere a um ensino inclusivo, onde não oportuniza o aluno Surdo, nem tão pouco 

oferece meios que se supere essas carências. Lopes (2001) apud Machado (2005) 

“qualquer indivíduo, em condições físicas e mentais normais, consegue produzir 

conhecimento matemático, desde que esteja exposto a tal desenvolvimento e se 

prepare para isso.”, ou seja se o aluno Surdo estiver dentro do contexto  do ensino 

matemático, com ferramentas adequadas, certamente irá desenvolver conhecimento 

matemático.  

Então, devido a forma como ainda vem se desenvolvendo a inclusão no 

âmbito escolar, as instituições de ensino inclusivas devem reconhecer e responder 

às diversas carências do aluno Surdo, integrando tanto estilos como ritmos 
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diferentes de ensino-aprendizagem, assim garantindo uma educação de qualidade 

através de currículo apropriado.  

Caso contrário, o aluno Surdo possivelmente terá desvantagens de 

aprendizagem, estando ele num ambiente que em sua maioria é dominada pela 

oralidade, seja entre as comunicações ocorridas entre colegas de turma durante 

uma resolução de exercício, ou até mesmo nas interações de um grupo onde 

discutem o melhor caminho para solucionar determinado problema matemático. 

Nesse sentido D’antonio (2006, p.17) afirma que “nossa cultura presume que 

ensinar e aprender estão de algum modo, necessariamente dependentes da fala de 

quem ensina, o que se revela na própria estrutura discursiva da sala de aula.”. Pelo 

processo inclusivo está acontecendo a pouco tempo, muitos Surdos não tem acesso 

as escolas regulares e os que estão incluídos estão em salas que o uso da oralidade 

é em sua quase totalidade. Mas segundo Sanches (2005, p.12) quando se trata de 

educação inclusiva, ele afirma que: 

Esta visa apoiar as qualidades e necessidades de cada um e de todos os 

alunos da escola. Enfatizando a necessidade de se pensar na 

heterogeneidade do alunado como uma questão normal do grupo/classe e 

pôr em macha um delineamento educativo que permita aos docentes utilizar 

os diferentes níveis instrumentais e atitudinais como recursos intrapessoais 

e interpessoais que beneficiem todos os alunos.  

Existem garantias que visam a melhoria do ensino ao Surdo na escola 

regular e que já estão em alguns cursos de formação, por exemplo, já é obrigatório o 

ensino da língua de sinais nos cursos de licenciatura e em outros cursos, pois na lei 

n° 10.436, de 24 de abril de 2002 ela já é reconhecida “como meio legal de 

comunicação e expressão e outros recursos de expressão a ela associados. Ao ser 

criado um novo olhar para educação inclusiva, especificamente para a educação do 

estudante Surdo, quando o professor do discente sabe Libras e a compreende como 

modalidade visual-espacial, metodologias especificas podem ser agregadas no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Quando a escola regular obedece a legislação através da Lei nº 12.319 que 

visou a regulamentação da profissão do Tradutor e Intérprete da língua de sinais 

Libras, é possibilitado um trabalho em equipe no qual encaixe esse profissional ao 
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corpo pedagógico como tradutor e intérprete, e mediador da comunicação entre 

Surdos e professores e Surdos e ouvintes. O professor de Matemática também 

poderá utilizar-se desse profissional para criar metodologias de ensino para 

assuntos da área de exatas específicos e possibilitar uma forma de avaliação que 

comtemple seu direito linguístico.  

Outra maneira de garantir um ensino de qualidade aos Surdos é através da 

escola bilingue, nessa forma a escola terá à disponibilidade do uso de duas línguas, 

considerando a língua de sinais como língua natural (L1), e a língua portuguesa (L2) 

na modalidade escrita para o grupo dos alunos Surdos, trazendo ao aluno Surdo a 

liberdade de se comunicarem em sua própria língua de forma a manifestarem 

melhor suas convicções. Nesse sentido Quadros (2000, p.54) diz que: “Quando me 

refiro ao bilinguismo, não estou   estabelecendo   uma   dicotomia, mas   sim   

reconhecendo   as   línguas   envolvidas   no cotidiano dos Surdos, ou seja, a Língua 

Brasileira de Sinais e o Português no contexto mais comum do Brasil”, essa 

realidade que ainda é escassa no Brasil possibilita professores bilingues em todas 

as áreas inclusive em Matemática possibilitando um ensino de qualidade para os 

estudantes Surdos.  

 

4.3 O Ensino de Matemática e o estudante Surdo 

 

 

As primeiras percepções de aprendizado e da realidade de mundo dos 

ouvintes se dão principalmente a partir do visual e do auditivo, dessa forma, eles 

obtém uma compreensão geral do mundo ao seu redor, através dos sons e imagens, 

no caso dos discentes Surdos eles possuem apenas a percepção visual, tendo 

assim uma maneira diferente na compreensão  das realidades de mundo de que 

teria um ouvinte. 

Estudar Matemática muitas vezes é desafiador pela sua complexidade para 

alguns estudantes, incluindo os Surdos. Por ser uma disciplina da área de exatas 

muitos a consideram uma matéria de difícil aprendizagem, e isso por ventura 
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acarreta certa rejeição levando o aluno a ter um baixo desempenho. De acordo com 

Gerdes (1981, p.3) a Matemática é percebida, por muitos indivíduos, como sendo 

uma “ciência abstrata e totalmente separada das situações cotidianas”, isso pode se 

dá por diversos fatores, um deles é o pouco uso de contextualização do cotidiano e 

a possibilidade de diversas aplicações possíveis, criando desinteresse na mesma e 

não  sendo perceptível certa utilidade no seu aprendizado. Nesse contexto Sadovsky 

(2007, p.15) diz que: 

O baixo desempenho dos alunos em Matemática é uma realidade em 

muitos países, não só no Brasil. Hoje o ensino de Matemática se resume 

em regras mecânicas oferecidas pela escola, que ninguém sabe onde 

utilizar. Falta formação aos docentes para aprofundar os aspectos mais 

relevantes, aqueles que possibilitam considerar os conhecimentos prévios 

dos alunos, as situações e os novos saberes a construir.  

No caso do estudante Surdo que tem apenas a língua de sinais como 

suporte nessa interação de ensino e aprendizagem, algumas representações podem 

não ser bem compreendidas, Lacerda e Santos (2013, p. 206) falam que: “a 

presença do intérprete em sala de aula e o uso da língua de sinais não garantem 

que todas as necessidades educacionais dos Surdos sejam atendidas, sendo 

importante ainda a disposição de recursos humanos”. Esses matérias 

metodológicos, quando criados com recursos visuais visam facilitar o ensino dos 

Surdos.  

Outra maneira de perceber melhor esse ensino, é quando o professor 

aproveita as situações e recursos diários para criar exemplos concretos voltados aos 

alunos Surdos. E quando ele reflete que a Matemática está envolvida em nosso dia 

a dia de várias maneiras bem além da ensinada nas aulas da escola formal, ela está 

presente desde o acordar pelas manhãs, olhando as horas que falta para ir para a 

escola ou trabalho, nos jornais com as previsões do tempo, nas medidas de 

temperatura do dia, está também no valor pago em uma passagem para se deslocar 

de um ponto a outro da cidade, assim como o troco fornecido, deduzido do valor 

pago, e até mesmo nas formas geométricas das construções espalhadas pela 

cidade. Rodrigues (2005, p.5) reflete sobre isso quando diz que é: 

 Importante que a presença do conhecimento matemático seja percebida, e 

claro, analisada e aplicada às inúmeras situações que circundam o mundo, 
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visto  que  a  Matemática  desenvolve  o  raciocínio,  garante  uma  forma  

de pensamento, possibilita a criação e amadurecimento de ideias, o que 

traduz uma liberdade, fatores estes que estão intimamente ligados a 

sociedade. Por isso, ela favorece e facilita a interdisciplinaridade, bem como 

a sua relação com outras áreas do conhecimento (filosofia, sociologia, 

literatura, música, arte, política).  

Sendo assim nota-se que a Matemática está presente em todas as vivências 

diárias, de alguma forma é possível percebê-las nas mais diversas situações do 

cotidiano, e elas podem ser usadas dentro do ensino formal da Matemática 

possibilitando ao professor uma abordagem eficaz para o estudante Surdo. 

Conforme é dito por Bicudo (2005,  p.213) “Sempre houve muita dificuldade para se 

ensinar Matemática. Apesar disso, todos reconhecem a importância e a necessidade 

da Matemática para se entender o mundo e nele viver”, dessa forma percebe-se que 

agregar as percepções do mundo dentro das abordagens da matemática, e 

contextualizá-las agrega mais possibilidades dentro das perspectivas e suas 

assimilações. 

Ao refletir para além da oralidade usual nas salas de aula e ao analisar que 

o Surdo é um sujeito visual, na pratica pedagógica utilizada no processo de ensina-

lo, pode-se pensar em como fazer uso dessas percepções em prol do ensino 

matemático inclusivo, para que se consiga inserir no meio do predominante 

tradicional outras metodologias na perspectiva de facilitar o aprendizado 

matemático, abarcando múltiplas formas de contextualização da Matemática para 

um aluno Surdo, priorizando as que se caracterizam por ser visual. 

 

4.4 Os desafios e as estratégias das experiencias visuais no processo de 

ensino para os estudantes Surdos 

 
 
 

Muitos são os desafios existentes quando se vive em uma sociedade 

ouvintista mas seu único canal de comunicação é o visual-espacial. Para os Surdos, 

que na maioria dos casos são filhos de pais ouvintes. Segundo Witkosk, (2009, p. 

571) é relatado que: 
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Os surdos são submetidos ao serem privados de sua língua natural, levava-

os a uma permanente sensação de isolamento [...] em decorrência do 

isolamento, do sentimento de rejeição familiar, é comum o surdo reagir de 

forma apática ou agressiva. 

Há uma desvantagem em relação às crianças ouvintes filhas de pais 

ouvintes. Essa desvantagem, gerada pela má comunicação em casa, justifica-se, em 

muitos casos, pelo desconhecimento familiar das questões e possibilidades que 

envolvem a surdez. Tal desconhecimento é responsável muitas vezes por atitudes 

inadequadas e preconceituosas com relação às possibilidades de aprendizagem dos 

Surdos. 

A principal fonte de observação do mundo para os Surdos a sua volta é por 

meio da visão, sendo o visual a principal forma que assimilam a realidade, captando 

assim informações de diversas naturezas. Nesse sentido Almeida (2007, p. 41) 

pontua que: 

 O elemento visual configura-se como um dos principais facilitadores do 

desenvolvimento da aprendizagem do Surdo. As estratégias metodológicas 

utilizadas na educação da criança Surda devem necessariamente privilegiar 

os recursos visuais como um meio facilitador do pensamento, da 

criatividade e da linguagem gestual, oral e escrita destas crianças, 

possibilitando a evolução das funções simbólicas como: jogo, imitação, 

imagens interiores e externalização dos mesmos através de representações 

visuais.  

Nesse panorama educacional, uma estratégia para facilitar a aprendizagem 

do Surdo é inclui-lo em escolas onde já existe um professor com formação em 

Libras, e um interprete servindo de transmissor nessa interlocução professor/aluno 

mesmo assim, não está garantido na sua totalidade uma aprendizagem ampla, ou 

ao menos que possa se dizer satisfatória. 

É necessário que haja a perspectiva de mudança no pensamento e atitude 

da pratica pedagógica, visando compensar as desvantagens que o mesmo encontra 

na sala de aula, tornando acessível um ensino que garanta a melhor compreensão, 

assimilação e a significação, necessariamente não descartando a oralidade, porém 

adequando novas metodologias ao ensino. 

No contexto onde o ensino matemático por anos se manifesta como 

tradicional, não é tão fácil mudar e buscar o novo, sempre é um desafio. Algumas 
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metodologias a cada dia ganham espaço e vêm sendo utilizadas como novos meios 

para o ensino de Matemática, como por exemplo é caso do uso jogos e 

manipuláveis.  

Muitos estudos apontam o uso de jogos e manipuláveis dentro das 

propostas no que se refere a ensino da Matemática. Trabalhar jogos e manipuláveis 

em Matemática e tornar a aula atraente, despertando a curiosidade e criatividade do 

aluno, e assim efetivando a aprendizagem, levando o aluno a se descobrir como 

sujeito do próprio processo. Nesse sentido Freire (1998, p.26) relata: 

 Não temo dizer que inexiste validade no ensino em que não resulta um 

aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de 

refazer o ensinado. (...) nas condições de verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado (...). Percebe-se, assim, que faz parte da 

tarefa docente não apenas ensinar conteúdos, mas também ensinar a 

pensar certo.  

Seguindo esse pensamento da implementação de jogos e manipuláveis nas 

aulas de Matemáticas para ouvintes faz-se necessário pensar nos aspectos práticos 

e visuais para o aluno Surdo e seu pertencimento na realidade em que vive, sendo 

essa a realidade da oralidade, ainda que apoiado pela língua de sinais. Para que as 

metodologias possam agregar uma performance do ensino de Matemática para os 

alunos Surdos, tende-se a pensar numa vertente visual, através de metodologias 

que busquem agrupar as percepções do mundo através das experiências visuais. 

Sobre elas podemos destacar além dos jogos e manipuláveis, software 

matemáticos, cartazes, figuras ou qualquer outra metodologia, técnica e ferramentas 

que tenha como base a exploração do mundo através das percepções visuais. 

Por ser o surdo um sujeito visual, é extremamente necessário a utilização de 

recursos visuais, tanto que, Dos Anjos (2008, p.39) diz que “o Surdo tem sua 

percepção apoiada na visão e com isso torna-se mais perceptível a detalhes” dessa 

forma a experiência visual quando bem utilizada agrega valor, diminuindo as lacunas 

no ensino do Surdo, usando uma vertente da sua própria cultura como metodologia. 

A efetivação da exploração das experiências visuais no ensino da 

Matemática vão além da utilização do material didático escolhido para explanar tal 

conteúdo matemático, consiste no domínio do professor sobre o material didático 

pretendido, como fará uso intermediando o mesmo com o aluno Surdo, tendo um 
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olhar que foge do habitual dando vez a novas ideias no âmbito das múltiplas formas 

de se ensinar, ou seja um professor que pensa além da sua pratica docente. Nesse 

sentido Nóvoa (1995, p. 100) destaca que: 

Para além de saber a matéria que leciona, pede-se ao professor que seja 

facilitador da aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador do trabalho em 

grupo, e que, para além do ensino, cuide do equilíbrio psicológico e afectivo 

dos alunos, da integração social e da educação sexual, etc.; a tudo isto 

pode somar-se a atenção dos alunos especiais integrados na turma.  

Podemos verificar nessa perspectiva de um ensino inclusivo, o quanto é de 

suma importância o papel do professor, esse tem que estar aberto a novas 

possibilidades e metodologias de se ensinar, se reciclando, e se remodelando 

perante as necessidades atuais de ensino-aprendizagem, tendo vontade de fazer 

diferente, sendo muito mais que um professor a frente de um quadro, apenas 

replicando por meio da imitação praticas docentes muitas vezes ineficaz.  

No que se refere a escola, além de ser um dos espaços onde acontece a 

inclusão do aluno Surdo, é nela também que pode ser moldado e construido o 

profissional, no caso o professor, o qual deve ser munido de conhecimento 

compatível com as necessidades dos alunos Surdos, podendo assim fazer um 

trabalho de ensino-aprendizagem fundamentado nas perspectivas da mesma ser de 

fato inclusiva. Segundo Montoan (2006, p.16): 

A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que 

exigem maior igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e 

serviços ligados a sociedades democráticas que estão pautadas no mérito 

individual e na igualdade de oportunidades, a inclusão propõe a 

desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi 

rompida por formas segregadoras de ensino especial e regular. A escola 

justa e desejável para todos não se sustenta unicamente no fato de os 

homens serem iguais e nascerem iguais. 

Dessa forma, sendo a escola o local da inclusão do aluno Surdo, muito ainda 

tem que ser feito, para alcançar o equilíbrio, compensar de alguma forma o ensino 

para o aluno Surdo, a níveis similares a dos alunos ouvintes e proporcionar a todos 

um ensino eficaz. 
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5. A EXPERIÊNCIA VISUAL NO PROCESSO DE ENSINO MATEMÁTICO EM UMA 

ASSOCIAÇÃO DE SURDOS 

 

5.1   Os impactos das abordagens educacionais no ensino dos Surdos  

 

 

Com a evolução do mundo e tudo cada vez mais globalizado, surgir o novo é 

questão de tempo. Em toda área sempre surgem novas ideias, levando a um novo 

patamar do que já existia, complementando ou melhorando. Na educação não 

poderia ser diferente, a forma de se ensinar também requer mudanças ao longo do 

tempo, sendo de suma importância para o docente e o corpo pedagógico dos 

âmbitos educacionais acompanharem essas mudanças. O mundo está cada vez 

mais tecnológico, abrindo inúmeras oportunidades de se fazer determinada coisa de 

várias maneiras possíveis, dando um leque de opções que melhor se adapte as 

necessidades, inovar as práticas pedagógicas para o ensino matemático é uma 

delas. Parra (1993, p.11) relata que: 

O mundo atual é rapidamente mutável, a escola como os educadores 

devem estar em contínuo estado de alerta para adaptar-se ao ensino, seja 

em conteúdos como a metodologia, a evolução dessas mudanças que 

afetam tantas condições materiais de vida como do espírito com que os 

indivíduos se adaptam a tais mudanças. Em caso contrário, se a escola e os 

educadores descuidarem e se manterem estáticos ou com movimento 

vagaroso em comparação com a velocidade externa, origina-se um 

afastamento entre a escola e a realidade ambiental, que faz com que os 

alunos se sintam pouco atraída pelas atividades de aula.  

Dentro do ensino de Matemática, é possível ir além do que geralmente é 

comum nas aulas, tornando o aprendizado mais prazeroso e atrativo, motivando  o 

aluno a desenvolver estratégias e pensamento significativo da Matemática, além de 

socializa-la. Nesse sentido Oliveira, (2007, p.5) diz que:  

Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas. Nós como educadores matemáticos, devemos procurar 

alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver 

a autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização 

e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas.  
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No que se refere as abordagens de ensino especialmente voltadas ao aluno 

Surdo, podemos destacar algumas utilizadas ao longo do tempo, e outras ainda em 

uso. A primeira foi a oralidade ou oralismo, nela o principal objetivo era inserir os 

Surdos no mundo dos ouvintes, através da imposição da oralidade, essa corrente de 

pensamento foi iniciada a partir do Congresso Internacional de Educação de Surdos 

que ocorreu em Milão no ano de 1880, pondo o Oralismo como única metodologia 

que deveria ser destinada ao ensino da comunidade surda. Segundo Goldfeld (2002, 

p. 34) afirma: 

O Oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser 

minimizada pela estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a 

aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se 

na comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a de um 

ouvinte. Ou seja, o objetivo do Oralismo é fazer uma reabilitação da criança 

surda em direção à normalidade.  

Na abordagem oralista, o pensamento era treinar os Surdos na base da 

oralidade, as salas de aula se tornaram nada mais do que salas de treinamento, 

querendo assim transformar Surdos em algo próximo ao ser ouvinte, inserindo a 

qualquer preço a oralidade, deixando de lado as raízes e cultura surda, e proibindo o 

uso de sinais, segundo Schelp (2008, p. 26), explica que no oralismo a primeira 

medida educacional implantada “foi proibir o uso da língua de sinais e obrigar os 

alunos Surdos a sentarem sobre as mãos para que, assim, pudessem ser 

oralizados”.   

Outra abordagem de ensino é a comunicação total, nesta em contra posição 

com a metodologia anterior, se pode utilizar qualquer forma, método ou estratégia 

que possa fazer com que exista algum tipo de comunicação entre Surdos, entre 

essas estão, mímicas, língua de sinais, leitura labial, gestos ou qualquer outros 

recursos  disponível que contribua com o desenvolvimento da língua oral. Segundo 

Ciccone, (1996, p. 06-08): 

A Comunicação Total é uma filosofia de trabalho voltada para o atendimento 

e a educação de pessoas surdas. Não é, tão somente, mais um método na 

área e seria realmente, um equívoco considerá-la, inicialmente, como tal. A 

Comunicação Total, entretanto, não é uma filosofia educacional que se 

preocupa com ideais paternalistas. O que ela postula, isto sim, é uma 

valorização de abordagens alternativas, que possam permitir ao Surdo ser 

alguém, com quem se possa trocar idéias, sentimentos, informações, desde 

sua mais tenra idade.  
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Essa abordagem, ainda que abarcando múltiplas formas possíveis de ensino 

para o aluno Surdo, não obteve muitos resultados satisfatórios, mesmo sendo tão 

abrangente permitindo diversidade no contexto das escolhas de métodos, a sua 

abordagem defende o uso concomitante da oralidade e do uso de sinais, ambas com 

estruturas diferentes, fato que dificultava o aprendizado dos alunos Surdos. 

Outra abordagem utilizada é o bilinguismo, nela a característica principal é 

trabalhar com duas línguas, sendo primeiro a língua materna, sendo considerada a 

língua natural dos Surdos que é Língua Brasileira de Sinais – Libras e segundo com 

a língua oficial do país, no caso do Brasil a Língua Portuguesa (escrita) como sua 

segunda língua. Segundo Guarinello (2007, p.45-46) no que se refere ao 

bilinguismo, diz que: 

A proposta bilíngue surgiu baseada nas reivindicações dos próprios Surdos 

pelo direito à sua língua e pelas pesquisas linguísticas sobre a língua de 

sinais. Ela é considerada uma abordagem educacional que se propõe a 

tornar acessível à criança surda duas línguas no contexto escolar. De fato, 

estudos tem apontado que essa proposta é a mais adequada para o ensino 

de crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como 

natural e se baseia no conhecimento dela para o ensino da língua 

majoritária, preferencialmente na modalidade escrita. 

Temos ainda a metodologia pedagogia surda, caracterizada por professor 

Surdo que ensina seus alunos também Surdos, tornando essa uma metodologia que 

valoriza o sujeito Surdo na sua totalidade, construído sua própria identidade e 

valorizando a própria cultura, nessa ocorre o ensino de alguém que vive e participa 

de forma real as dificuldades que o Surdo enfrenta, sendo ambos oriundos do 

mesmo meio. Infelizmente ainda está longe de existir contingente de professores 

Surdos para atender a demanda existente de turmas de alunos Surdos, assim de 

forma análoga, também ainda não se tem professores ouvintes fluentes em Libras o 

suficiente para atuarem como tradutores/interpretes. Assim Perlin, (2006, p.19) 

pontua que: 

A modalidade da ‘diferença’ se fundamenta na subjetivação cultural. Ele 

surge no momento que os Surdos atingem sua identidade, através da 

diferença cultural, surge no espaço pós-colonial. Neste espaço não mais há 

a sujeição ao que é do ouvinte, não ocorre mais a hibridação, ocorre a 

aprendizagem nativa própria do Surdo.  

Assim percebe-se as várias abordagens que já foram usadas pelo docente 

para o ensino da Matemática para Surdos, podendo-se assim algumas agregar ou 
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não cultura surda. Dessas quatro possibilidades citadas, o oralismo visava 

normalizar o indivíduo, enquadrando-o nos padrões normalistas, tornando-o ouvinte, 

a comunicação total que usava de diferentes métodos para o ensino aos Surdos 

mas pelo fato de  não se desvincular do língua oral do país, sendo a mesmo que era 

sinalizada confundindo algumas vezes os Surdos, e da pedagogia Surda onde o 

objetivo era que Surdos ensinassem a Surdos. Atualmente a metodologia praticada 

em boa parte das salas de aulas é o bilinguismo. Algumas Associações utilizam-se 

de todas as abordagens da comunicação possíveis com os Surdos com o objetivo 

de ensina-lo, como por exemplo, a Associação Pestalozzi na cidade de Valença-

Bahia. 

 

5.2 Processo histórico da Associação de Surdos Pestalozzi Valença 

 

 
Com a política da inclusão, muito se tem feito na educação dos Surdos, 

algumas Instituições de Ensino tem se esforçado em desempenhar um papel de 

ensino significativo com a vertente em experiências visuais no processo de ensino 

de Matemática ao Surdos, como por exemplo, o locus da pesquisa ,a Associação 

Pestalozzi localizada no município de Valença. Com isso faz-se necessário fazer um 

breve resumo do histórico da Associação Pestalozzi no Brasil, assim como o da 

Associação Pestalozzi Valença, e sua proposta educacional voltada ao aluno 

deficiente. Esse trabalho tem como foco principal no estudante Surdo, e nas 

metodologias que são utilizadas no apoio do processo de ensino e aprendizagem 

Matemática para ele do aluno Surdo.  

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP - Pestalozzi Valença) A análise 

do processo histórico que desencadeou no surgimento da    Associação Pestalozzi, 

é digno de nota citar o grande referencial, e inspiração do qual deixou seu nome 

para essa associação. Nascido em Zurich, Suíça, no ano de 1746 Johann Heinrich 

Pestalozzi, órfão de pai aos 4 anos, vivenciou grandes dificuldades, juntamente com 

sua mãe e três irmãos. Alguns desses desafios vividos por eles, o ajudou a 

consolidar sua personalidade predominantemente humanista, tornando-o um homem 

sensível e sonhador, sempre preocupado com o destino dos necessitados. 



48 
 

Pestalozzi reconhecia que o indivíduo, desde criança, possui todos os meios 

necessários para a socialização plena e que o papel do educador é justamente 

promover o desenvolvimento desses valores já existentes em cada indivíduo, ele 

entendia que o conhecimento não é propriamente adquirido, mas sim desenvolvido, 

sendo que cada ser humano já nasce com a tendência espontânea da natureza de 

seu próprio desenvolvimento, precisando apenas do estímulo do educador, sempre 

subordinado à educação moral e espiritual. 

Dos princípios estabelecidos por Pestalozzi o que mais se destacou foi o da 

percepção sensorial como fundamento de todo o conhecimento. Como dizia 

Pestalozzi (1946, p. 63), “a intuição da natureza é o único fundamento próprio e 

verdadeiro da instrução humana, porque é o único alicerce do conhecimento 

humano”. O essencial não era instruir determinados conhecimentos, porém 

desenvolver a capacidade de perspicácia e observação dos alunos. 

Foi no dia 26 de outubro de 1926 que foi iniciado o Movimento Pestalozziano 

no Brasil, com a criação do Instituto Pestalozzi na cidade de Porto Alegre, no Estado 

do Rio Grande do Sul, inspirado no trabalho e biografia do pedagogo suíço, Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827).  

No ano seguinte, chega ao Brasil, a Educadora Russa Helena Antipoff, a 

convite do Governo do Estado de Minas Gerais, trazendo o legado de informações e 

aprendizagem obtido com Johann Heinrich Pestalozzi enfatizando o trabalho na 

reabilitação e na formação de profissionais no atendimento à pessoa com 

deficiência. 

A atuação de Helena Antipoff marcou notavelmente o meio da assistência 

social, da educação, e da institucionalização dos serviços voltados para as pessoas 

com deficiência no Brasil. O termo “excepcional” foi introduzido por Helena Antipoff, 

no lugar das expressões “deficiência mental” e “retardo mental”, usadas na época 

para se referir às crianças com deficiência intelectual. Para ela, a origem da 

deficiência vinculava-se à condição de excepcionalidade socioeconômica ou 

orgânica. 

Até o período da década de 60, as Associações Pestalozzi existentes no 

país atuavam de forma isolada na defesa dos direitos e assistência social à pessoa 
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com deficiência. Dessa forma nasce em 1970, a Federação Nacional das 

Sociedades Pestalozzi (Fenasp), nesta época o movimento pestalozziano contava 

apenas com oito unidades em todo o país. A criação da federação, também iniciativa 

de Helena Antipoff, fomentou o surgimento de várias Sociedades Pestalozzi por todo 

país. 

A associação Pestalozzi Valença tem o início de sua formação, no dia 30 de 

julho de 1986, nessa mesma data, as 20:00h ocorria no município de Valença, a 

assembleia para fundação da sociedade Pestalozzi de Valença. Essa assembleia foi 

formada por 32 participantes, entre eles estavam membros integrantes da 

Sociedade Pestalozzi da Bahia, assim como membros importantes da sociedade 

valenciana, unidos em prol da fundação da instituição no município. Assim então 

começa os primeiros passos da criação da unidade Pestalozzi no município de 

Valença. 

A associação está localizada na rua vereador Antônio Souza, s/n°, centro. 

Valença-Ba. A Sociedade Pestalozzi Valença é uma escola filantrópica, e é mantida 

por convênios federais, estaduais e municipais, sedes, recursos próprios, co – 

financiamentos e a colaboração de pessoas da comunidade. 

A metodologia de ensino é das mais diversas, abrangendo um amplo leque 

de opções, buscando que as aulas sejam atrativas e agradáveis, usando as 

metodologias de acordo com a necessidade da pessoa com deficiência. Segundo é 

descrito no PPP (Projeto Político Pedagógico) da associação Pestalozzi Valença, 

“podemos lançar mão de vários métodos ao mesmo tempo, mesclando com 

sabedoria e de acordo com a necessidade. Tem pessoas que aprendem brincando, 

outros escutando ou cantando. Nós educadores, temos que ter a percepção 

aguçada e estarmos atentos para ver essas diferenças dentro de sala” (PPP - 

Pestalozzi Valença, pág. 21).  

A Associação Pestalozzi Valença, segue a teoria de Johann Heinrich 

Pestalozzi, teórico que discute a afetividade, e Cipriano Luckiesi apoiador da 

ludicidade. Segundo Luckiesi  (2014, p.12) pontua sobre a ludicidade, dizendo que: 

O que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age 

ludicamente, vivencia uma experiência plena. Com isso, queremos dizer 

que, na vivência de uma atividade lúdica, cada um de nós estamos plenos, 
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inteiros nesse momento; nos utilizamos da atenção plena, como definem as 

tradições sagradas orientais. Enquanto estamos participando 

verdadeiramente de uma atividade lúdica, não há lugar, na nossa 

experiência, para qualquer outra coisa além dessa própria atividade. Não há 

divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis. Poderá 

ocorrer, evidentemente, de estarmos no meio de uma atividade lúdica e, ao 

mesmo tempo, estarmos divididos com outra coisa, mas aí, com certeza, 

não estaremos verdadeiramente participando dessa atividade. Estaremos 

com o corpo aí presente, mas com a mente em outro lugar e, então, nossa 

atividade não será plena e, por isso mesmo, não será lúdica.  

Com base nos pensamentos de Pestalozzi e Luckesi, o ensino proposto pela 

Associação se faz com o uso da afetividade e do lúdico dentro da sua proposta 

pedagógica de ensino, possibilitando assim uma melhor aprendizagem dos 

estudantes, em especial estudantes que tenha alguma deficiência. Porém, servindo 

para a análise dessa pesquisa, teremos um olhar na deficiência sensorial, focando 

no ensino proposto para os alunos Surdos da associação Pestalozzi de Valença, 

sendo analisado se há o uso de experiências visuais como apoio para o ensino da 

Matemática para esses estudantes.  

A avaliação dos alunos, como descrita no (PPP) da Associação, consiste em 

um sistema onde avaliar é de forma qualitativa e continua, sendo essa avaliação 

feita através de observações dos professores em trabalhos e atividades, como 

também da interação dos alunos e da participação dos mesmos em todas as 

atividades propostas, assim podendo verificar ou não, o crescimento do aprendizado 

do aluno. “a sala de aula é o lugar onde, em termos de avaliação, deveria 

predominar o diagnóstico como recurso de acompanhamento e reorientação da 

aprendizagem, em vez de predominarem os exames como recursos classificatórios” 

(LUCKESI, 2003, p. 47).  

Nessa perspectiva histórica, a Associação Pestalozzi teve sempre sua 

vertente voltada especificamente para o ensino de pessoas com deficiência, assim 

as finalidades e ou os princípios da mesma tem por objetivo trabalhar a formação 

integral do aluno, de forma a buscar criar uma relação de equilíbrio entre cuidar e 

educar. Proporcionar o crescimento qualitativo de cada aluno nos aspectos social, 

cognitivo, afetivo, direcionados a um elo entre família, aluno e a escola. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

O desenvolvimento desse trabalho se deu a partir do interesse do autor 

sobre as experiências visuais na Matemática através de Libras, e a escolha do 

objeto de pesquisa aconteceu depois dele ter cursado a disciplina de Libras no curso 

de Licenciatura em Matemática no IFBA campus Valença,  a ideia foi amadurecendo 

ao poucos, até que na etapa quase final do curso, na disciplina de Metodologia, a 

partir de algumas leituras nessa vertente (ensino matemático para Surdo), ele 

decidiu então pesquisar sobre as experiências visuais no apoio ao ensino 

matemático ao aluno Surdo, especificamente na Associação Pestalozzi de Valença-

Ba. 

6.1 Tipos de pesquisa 

 
Optou-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, que se caracteriza 

por envolver a obtenção de dados descritivos, obtidos a partir do contato direto do 

pesquisador com as circunstâncias pesquisada, Minayo (2003, p. 16-18), define a 

pesquisa qualitativa como “o caminho do pensamento a ser seguido. Ocupando um 

lugar central na teoria e tratando-se basicamente do conjunto de técnicas a ser 

adotada para construir uma realidade”. A pesquisa qualitativa caracteriza-se por não 

ser mensurável, algo que não pode ser medido, como ocorre na quantitativa, pois o 

sujeito e a realidade são elementos inseparáveis. Posto isto, é uma forma de 

pesquisa que acata os traços subjetivos e particulares do seu objeto de estudo. 

Dentre as diversas formas de pesquisa existentes, realizou-se um estudo de 

caso. O estudo de caso tem sido usado de forma recorrente, como alternativa para 

pesquisas sobre fenômenos educativos. Fonseca  (2002, p. 33) sobre o estudo de 

caso diz que: 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 

entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 

educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em 

profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se 

supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de 
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mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o 

objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de 

caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, 

ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 

perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de 

estudo do ponto de vista do investigador.  

 

 Dentro dessa proposta de pesquisa, como instrumento foi utilizado um 

questionário e uma técnica de observação participativa, segundo Gil (2008, p. 101) 

“A observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir os 

conhecimentos necessários para o cotidiano” o mesmo autor (2008, p. 121), afirma 

que o “questionário apresenta uma série de vantagens, a junção da observação e 

questionários garantem uma gama satisfatória de obtenção de dados para execução 

da pesquisa, segundo Ludke e André (1986, pag. 26), “a observação permite a 

coleta de dados em situações em que é impossível outras formas de comunicação” 

.Dessa forma a sua função será a de levantar junto aos envolvidos no processo de 

inclusão, seus pontos de vista sobre a utilização das experiências visuais como 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem na área da Matemática para 

Surdos, quais as ferramentas metodológicas em uso, suas necessidades e 

sugestões. Visando o entendimento de como as experiências visuais é um elemento 

facilitador no processo de ensino de Matemática para os estudantes Surdos da 

Associação Pestalozzi de Valença-BA, foi feita uma observação participativa, onde 

foram realizados oito encontros em uma turma de Surdos escolhida de uma forma 

aleatória, sendo que em um deles o pesquisador participou dando uma aula a turma 

e utilizando recursos visuais. 

 

6.2 Desenvolvimento da metodologia  

 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa realizamos um trabalho de campo na 

Associação Pestalozzi na cidade de Valença, que assiste pessoas (crianças, jovens 
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e adultos) deficientes, de forma gratuita, uma vez que é uma instituição sem fins 

lucrativos. A grande maioria dos estudantes assistidos ali são alunos que 

ingressarão na escola a partir dos três anos de idade e permanecem lá até a fase 

adulta. O ensino fornecido na Pestalozzi compreende da educação infantil sendo 

com atendimento especializado e Libras aos Surdos, ensino fundamental I-EJA com 

níveis I, II, II, IV, e Atendimento Educacional Especializado-(AEE). As turmas são 

distribuídas em dois turnos, matutino e vespertino. Dentro do planejamento 

pedagógico da associação algumas atividades são imprescindíveis para o 

desenvolvimento psicossocial dos alunos, tais como recreação, lazer, oficinas 

culinárias, cantos, arte, dança, teatro, coral entre outros. 

A pesquisa de campo que realizamos envolveu os alunos com atendimento 

especializado em Libras, que possuíam aulas regulares no período matutino, lotados 

na sala cinco, a turma era composta por seis alunos na faixa etária dos 9 a 12 anos, 

e duas professoras para acompanhamento e desenvolvimento das atividades 

educacionais. 

A proposta da pesquisa está centrada conforme o próprio tema sugere (A 

Experiência Visual Como Elemento Facilitador no Processo de Ensino-

Aprendizagem de Matemática para alunos Surdos). Dessa forma, a seguir descrevo 

como ocorreu o processo de observação da pesquisa nos encontros realizados com 

a turma de Surdos e como a experiência visual se manifestou na perspectiva de 

apoio a facilitar compreensões dentro ensino matemático.  

No primeiro contato percebe-se sobre o ambiente da sala, o quanto que o 

mesmo é caracterizado pelo chamativo visual, as paredes repletas de cartazes e 

imagens, como por exemplo, cartazes com dias da semana, mês, anos, saudações, 

algarismos, alfabeto, e todos esses com representações na Língua Portuguesa e 

também em Libras.  
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Figura 4 - Cartazes dispostos na parede da sala 

 

Fonte: Autoria própria 

No primeiro dia de observação em sala a aula começa com perguntas no 

quadro colocadas pelas professoras, sendo referente a quais são os dias da 

semana, “que dia da semana foi ontem? Qual dia da semana será amanhã?”, além 

de questões para escrever por extenso, envolvendo dia, mês e o ano. Uma das 

professoras por meio do uso da língua de sinais Libras língua usada em paralelo 

com a oralidade, pois existem estudantes Surdos que fazem uso de implantes 

coclear sendo assim o aluno que faz uso do mesmo pode ouvir alguns sons, daí a 

necessidade de ambas as línguas serem usada paralelamente.  

 Foi observado também que quando o aluno foi ao quadro não teve 

dificuldade em dizer que dia era hoje, se referindo ao dia atual. Porém perdeu 

referência espacial ao tentar responder qual dia seria amanhã, ou qual dia foi ontem, 

daí a professora pediu para ele pensar um pouco. Nesse momento ele recorreu a 

imagem dispostas na parede onde se encontram calendários, assim como imagens 

dispostas dos dias da semana, representações na Língua Portuguesa e também na 

língua brasileira de sinais Libras, recorrendo assim ao visual oferecido na sala para 

corrigir sua resposta. 

Pode-se refletir sobre como identificar as posições na ordem crescente dos 

dias da semana, fazendo o aluno ter que pensar em “sequência numérica”, 

correlacionar dias da semana e as suas devidas posições, fazendo uso da adição 
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quando perguntado a ele quantos dias faltam para se chegar a tal data futura, ou 

subtração quando se refere a uma data no passado. As respostas em alguns 

momentos são feitas por extenso no quadro, ou por meio de Libras mas são os 

recursos visuais os principais facilitadores desse ensino. 

Em um dos outros encontros houve também uma atividade sobre ensino de 

“sinais em Libras”, realizada no quadro de forma escrita, envolvendo raciocínio 

matemático aditivo. Depois usando dois exemplos envolvendo as frutas trabalhadas 

anteriormente, foi introduzida no contexto as imagens com a quantidade delas, 

tornando assim atrativo a resolução de perguntas do tipo, “Willian tem 8 morangos e 

6 bananas, quantas frutas ele tem?”, assim como podemos ver na imagem abaixo, 

onde expressa algumas das perguntas, onde se trabalhou a adição. 

Figura 5 - Atividade envolvendo adição 

 

Fonte: Autoria própria  

Para responder esse exemplo, durante os cálculos os alunos observavam as 

paredes da sala onde a mesmo possui muito material visual, como por exemplos 

imagens onde possuem a representação dos algarismos numéricos, representados 

na língua de sinais Libras, e também pela representação por quantidade de pontos 

que representam o número, servindo assim como apoio para recordar, ou fazendo 

ligação entre a escrita numérica, e a representação de Libras ao qual estão mais 

aptos. Abaixo estão imagens acerca do que foi descrito. 
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Figura 6 - Apoio visual encontrado na sala 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 7- Apoio visual encontrado na sala 

 

Fonte: Autoria própria  

Apesar das dificuldades que alguns alunos apresentaram em associar a 

ideia de quantidade ao número, ao qual foi sanado de certa forma por meio das 

percepções visuais que a sala possui, ajudando e servindo de apoio no processo de 

significação da atividade em questão, ainda assim alguns alunos mostraram um bom 

raciocínio matemático, ao solucionar alguns exemplos passados no quadro. 
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Em outro encontro com a turma, durante a aula foi entregue uma lista de 

exercício contendo atividade ainda sobre adição, e também seguindo com 

contextualização com o nome dos alunos da sala, assim como nomes de frutas já 

trabalhadas em sala anteriormente. A lista usou bastante do visual, mostrando a 

quantidade das frutas por meio de figuras ilustradas, representando quantidade de 

cada fruta disponível em cada conjunto, ficando mais fácil a compreensão por parte 

do aluno, podendo usar da representação visual para solucionar as perguntas 

impostas na lista. 

 

Figura 8 - Atividade envolvendo princípio aditivo 

 

Fonte: Autoria própria  

Em conversas com as duas professoras da turma, elas disseram usar 

recursos visuais no ensino matemático, a exemplo o jogo dominó, e também foi 

perceptível ver nas observações a exploração sempre que possível das imagens 

contidas nas paredes da sala. Mesmo as questões de Matemática sendo de nível 

introdutório no que se refere ao campo do ensino matemático elas requerem um 
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enorme grau de atenção por parte dos professores quanto a significação desse 

ensino que no contexto do aluno Surdo vai muito além do que uma simples conta. 

Em um outro momento de observação, as professoras da turma trabalharam 

com a pesagem dos alunos, e posteriormente, praticaram adição e subtração com 

as informações obtidas, ou seja, os pesos dos alunos e das professoras. Elas 

usaram os pares das medidas dos pesos questionando aos alunos qual era o maior 

e o menor, além de formarem parcelas de soma, como também de subtração e 

pedirem para que os alunos fossem até o quadro e resolvessem.  

Em um dos cálculos proposto havia a seguinte adição 55+61=? referindo a 

duas pesagens feitas em sala. Um dos alunos Surdos que foi resolver a questão 

teve dificuldades, para conseguir solucionar a expressão, mas pude perceber que 

sempre que vão ao quadro e se esquecem de algo, olhavam para as paredes, na 

qual é repleta de informações visuais. No caso dessa adição de 55+61=? o aluno 

também tentou colar por meios dos sinais que os colegas disfarçadamente faziam 

tentando ajuda-lo, porém sem êxito. A dificuldade talvez fosse a não compreensão 

sobre o algoritmo da adição. Nesse momento ouve intervenção de uma das 

professoras, a mesma fez uso de Libras para tecer diálogo e tentar sanar a 

dificuldade do aluno Surdo. Pacientemente ela utilizou os recursos visuais dispostos 

nas paredes, também os dedos das mãos e Libras para facilitar o entendimento 

dele, que depois desses auxílios, consegui resolver a adição. Abaixo imagem do 

aluno recebendo apoio da professora para resolver o cálculo. 
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Figura 9 - Aluno sendo orientado pela professora referente ao cálculo aditivo 

 

Fonte: Autoria própria  

Depois de alguns dias de observação com a turma de Surdos na Associação 

Pestalozzi Valença, e tendo em vista que a pesquisa é referente ao uso de 

experiências visuais como apoio no ensino matemático, pude dessa forma 

compreender, como o uso dos recursos visuais favorecem no aprendizado desses 

alunos. 

No período da pesquisa, as professoras permitiram que eu ensinasse aos 

estudantes Surdos e me propuseram ensinar multiplicação. Então pude refletir em 

como utilizar os recursos visuais poderiam facilitar minha prática pedagógica para 

ensinar Matemática aos Surdos de uma forma mais atrativa. Depois de fazermos 

uma pesquisa de recursos visuais que facilitem o ensino da multiplicação, fiz a 

adaptação de um tabuleiro multiplicativo para ser usado como proposta 

metodológica dentro da perspectiva de experiências visuais na turma observada. 
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6.3 Análise tricotômica da ferramenta pedagógica (tabuleiro multiplicativo) 

 

 

 A ferramenta pedagógica (visual) utilizada na pesquisa com alunos Surdos 

na Associação Pestalozzi de Valença, pode ser analisada como base nas 

tricotomias peirceanas descrita na figura 10. A primeira tricotomia de Peirce 

classifica os signos segundo o representamen (segundo as características do 

próprio signo): quali-signo, sin-signo e legi-signo. O tabuleiro representado na figura 

10, é um quali-signo, pois esse diz respeito que menos particularizam, como as 

cores dos números impressos, as tampas vermelhas, o fundo branco, as linhas da 

tabela impressa, a formas quadrada e circular das tampas, e as texturas do papel, 

do plástico e elástico. As qualidades do visual captado, constituem uma ação da 

primeiridade. 

Figura 10 - Tabuleiro multiplicativo 

 

Fonte: Autoria própria    

Ao apresentar de primeiro momento aos alunos, a aplicação (visual)  assumi 

a posição de quali-signo, sendo assim algo primeiro, sendo a tabela compreendida 

exclusivamente em si, como diz Peirce (1977, p. 55) “é uma qualidade qualquer 

dado que uma qualidade é tudo aquilo que possivelmente é em si mesma ”. A tabela 

assume papel de Sin-signo, quando indica algo segundo, onde sin-signo é o 

resultado da individualização, como por exemplo o indivíduo ao ver a tabela, com 
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números e o sinal multiplicativo, o tabuleiro poderia assumir, por exemplo, um jogo 

matemático, de tal forma sendo singularizado pelo indivíduo, e retirando da mesma a 

primeira impressão de qualidade, anteriormente sendo Quali-signo. 

No que remete ao Legi-signo, visto que é uma impressão medida por 

convenções, destacaria o símbolo matemático multiplicativo e os números 

encontrado no tabuleiro, pois essas representações são regidas por leis gerais 

estabelecidas socialmente. 

A ferramenta visual (tabuleiro multiplicativo) pode como um signo, e todo 

signo por si só, potencializa inúmeras possibilidades de interpretação a depender da 

perspectiva a qual for analisado. Como ocorreu na análise acima, sendo visto de 

forma imediata, a aplicação visual se assumiu como quali-signo, já quando 

singularizado, um sin-signo, e legi-signo em relação as convenções socialmente 

impostas pelo homem, manifestando-se características legi-signicas. Assim a análise 

da ferramenta pedagógica usada como apoio no ensino matemático, se caracteriza 

como, linguagem e suas múltiplas significações. 

Para início do desenvolvimento da ideia metodológica visual, pensei em 

algumas aplicações, como jogos matemáticos, uso de software, manipuláveis, ou 

dinâmica de ensino onde estivesse abarcado o visual, assim depois de várias ideias, 

a escolhida foi o tabuleiro da multiplicação, porem o mesmo teve que ser readaptado 

para ter significado no ensino a qual será proposto. Abaixo modelo de referência do 

tabuleiro multiplicativo. 

Figura 11- Referência do tabuleiro multiplicativo 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?V=udunufvcn-k 
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Para adaptação foram feitas melhorias, como por exemplo a inserção dos 

sinais dos números em formato Libras, dando mais significado a representação dos 

números, trazendo além disso os símbolos linguísticos primário dentro da sua esfera 

cultural. 

O processo de edição para ser impresso, foi feito por uso de software 

fotoshop CS6 para criação da tabela, e se fez uso da fonte Libras para inserção dos 

caracteres inclusivos, como segue na figura. 

Figura 12 - Criação de tabela multiplicativa 

 

Fonte: Autoria própria 

Para a construção, foram usados papelão, cartolina, cola bastão, cola 

líquida, cola quente, tampas plásticas e elástico. O papelão foi usado para fazer a 

base do tabuleiro, as cartolinas serviram para forra-lo, as impressões foram coladas 

por cima da cartolina e os pinos foram feitos de tampas de garrafas cor vermelha 

colados em volta do tabuleiro para poder sustentar os elásticos na aplicação do 

material. Abaixo imagens da etapa da construção. 
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Figura 13 - Processo de construção da tabela multiplicativa 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 14 - Processo de construção da tabela multiplicativa 

 

Fonte: Autoria própria  

  Sobre a aplicação do material desenvolvido, ocorreu culminando com o 

último encontro com a turma, ao qual participei fazendo uma intervenção utilizando 

experiências visuais voltadas ao ensino de Matemática sobre o algoritmo da 

multiplicação, visto que nas últimas observações em sala a turma já havia 

desenvolvido atividades envolvendo algoritmos da adição e subtração, e foi possível 

observar que nos momentos em que aconteciam as atividades voltada a Matemática 

tanto de adição quanto subtração, surgiam dúvidas sobre como desenvolver tal 

raciocínio.  
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As atividades eram desenvolvidas tanto no quadro com a participação dos 

alunos, ou entre atividade em forma de lista, não era difícil observar em momentos 

diversos dessas atividades, os mesmos se utilizarem de artifícios visuais para 

conseguir desenvolver tais cálculos pedidos nas atividades. O artifício comum a 

todos alunos da turma era usar o material visual da parede da sala para tirar 

dúvidas, nas paredes existem imagens com os algarismos numéricos, representados 

por quantidades de pontos a que cada número possui, como o nome por extenso na 

forma da língua português, além de calendários comuns, ou adaptados, como 

cartazes com sinais em Libras do dia , mês e ano, essas informações agregavam na 

aula de Matemática. 

De início pra me comunicar com os alunos, fiz uso de Libras, além do quadro 

para explanar as operações. Resolvemos inicialmente alguns problemas simples 

envolvendo multiplicação, sendo que para alguns alunos foi o primeiro contato com a 

multiplicação. Além da escrita com símbolos numéricos, adicionei quantidades de 

pontos referente a quantidade de cada número, como pode-se ver na imagem 

abaixo. 

Figura 15 - Estrutura de operação multiplicativa 

 

Fonte: Autoria própria  

Nesse momento introdutório, alguns tiveram dificuldades na compreensão 

do que explanei sobre o conteúdo, de modo que tive que refazer outros exemplos, 

os alunos que compreenderam a ideia da multiplicação, prontamente 
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compartilharam com os demais colegas. Esse fator de cooperação entre eles 

dinamizou o processo, por socializarem o conhecimento entre os mesmos. 

 Na introdução do conteúdo também usei dinâmica usando do visual, por 

meio do uso de balas e copos descartáveis, para significar alguns exemplos já feitos 

no quadro, como por exemplo, no cálculo multiplicativo 3x2=?. A ideia consiste em o 

valor 3 da operação, ser a quantidade de balas que serão colocadas no copo, e o 

valor 2 a quantidade de copos que deverá se encher, dessa forma o total de bala 

nos copos é o valor da multiplicação, nesse caso a resposta é 6. A imagem a seguir 

mostra os alunos Surdos socializando conhecimento matemático durante a 

explanação do conteúdo,  fazendo a contagem das balas, após exemplo no quadro. 

Figura 16 - Socialização referente ao resultado da multiplicação 

 

Fonte: autoria própria  

Após o processo introdutório do algoritmo da multiplicação, introduzi na aula 

uma aplicação visual. Adaptei um jogo de tabuleiro de tabuada multiplicativa para o 

público Surdo, adicionando o alfabeto manual de Libras, com as representações dos 

números, de forma a atrair, e tornar o mais próximo possível do ambiente visual, ao 

qual o Surdo vive. 

Dessa forma apresentei a tabuada, testando na mesma valores das contas 

de multiplicação feitas no quadro, mostrando assim a funcionalidade dela, e sua 

utilidade como apoio  no ensino das operações de multiplicação, reforçando o que 

foi visto no quadro, e ainda abrindo chances de interação entre o aluno e o material 
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visual, abrindo espaço para a investigação do conteúdo, assim como a socialização 

das descobertas entre os alunos Surdos. 

Figura 17 - Aplicação do tabuleiro multiplicativo, alunos socializando conhecimento matemático 

 

Fonte: Autoria própria 

Na imagem acima, o colega ajuda o outro como representar o valor da 

expressão de multiplicação, no tabuleiro, dessa forma existe a interação desses 

alunos na atividade, tornando de fato atrativa e participativa, despertando 

inquietações sobre como usar a ferramenta no auxílio para conferir se os cálculos 

foram feitos corretamente. A metodologia utilizada na aula, abarcou as experiências 

visuais como elemento facilitador no auxílio do ensino matemático tornando mais 

compreensível o ensino da multiplicação a cultura dos Surdos, mesmo assim alguns 

alunos tiveram que usar o tabuleiro mais vezes até entender o mecanismo, 

percebendo sua utilidade e significância. 

Essa aula foi ministrada após vários encontros com a turma de Surdos da 

Associação Pestalozzi Valença, onde pude observar a forma como é tratada o 

ensino de Matemática, as múltiplas metodologias que se manifestam durante as 

aulas, assim como a realidade que é se ensinar o aluno Surdo. Depois da aplicação 

com os Surdos, percebi vivenciando o que muitos autores falam sobre o uso de 

jogos matemáticos, ludicidade, manipuláveis e nesse caso das metodologias 

experiências visuais, o qual de certo modo nesse caso caracterizou-se como 

manipulável, jogo, e lúdico, ou seja, permeou outras metodologias. Esse trabalho de 
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pesquisa consiste em entender a funcionalidade das experiências visuais como 

apoio no ensino matemático, sendo essa realizada de forma restrita na Associação 

Pestalozzi Valença, pelas observações feitas pode-se confirmar que o uso dos 

recursos visuais presente nas aulas de Matemática para Surdos agrega valores 

significativos no processo de ensino, ressignificando os conteúdos ali abordados. 

 

6.4 Análise do Questionário   
 
 
 

A aplicação dos questionários foi realizada com a participação das duas 

professoras regentes da turma de alunos Surdos pesquisada da Associação 

Pestalozzi Valença, após a aplicação da metodologia utilizando-se da experiência 

visual como artefato cultural necessário para o ensino do conteúdo multiplicação. No 

primeiro momento, foi feito a apresentação do Termo de Consentimento. Em um 

segundo momento, as professoras receberam o questionário, sendo esse 

estruturado com questões fechadas, abertas e mistas. Após a coleta, os dados 

foram apurados e foi feito o confronto dos dados obtidos, de forma a ter uma 

dimensão maior do objeto investigado. 

As duas professoras que participaram respondendo o questionário referente 

a experiência visual como elemento facilitador no processo de ensino-aprendizagem 

de Matemática para alunos Surdos, aqui identificaremos como P1 e P2. P1 tem 

formação em Pedagogia, Especialização em Educação Infantil, e Especialização em 

Libras, P2 possuindo também formação acadêmica de Pedagogia. No que se refere 

aos conhecimentos da Libras e como aprenderam a mesma, tanto P1 quanto P2 

tiveram contato com a Libras, em cursos de formação, além do contato direto com 

Surdos. P1 atua há 20 anos na educação, sendo desses 12 anos dedicados ao 

ensino do aluno Surdo, no caso de P2, essa tendo 32 anos ensinando, sendo 

desses 28 anos como professora voltada ao ensino inclusivo para o aluno Surdo. 

Sobre as experiências de ensinar Matemática para o aluno Surdo, P1 

salienta que: 

“não existem fórmulas mágicas, devo ter um olhar sensível e perceber que 

cada Surdo é único e diferente[...] planejar atividades motivadoras que 
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despertem curiosidades em opinar de forma tranquila sobre seus pontos de 

vistas e descubram outras formas de resoluções.” 

P1 enfatiza também dizendo que: 

“ter conhecimento na Língua de Sinais – Libras é muito importante para 

estabelecer uma comunicação mais clara”.  

Ainda sobre a mesma perspectiva, P2 diz que:  

“é necessário também que haja um ambiente de aprendizagem prazeroso e 

favorável [...] com recursos e materiais diversificados para o processo de 

ensino”.  

Nas falas das professoras é perceptível notar, que mesmo sendo todos os 

alunos Surdos, ainda assim eles possuem diferença e peculiaridades, e que não 

existe um método magico, mas é necessário existir um ambiente favorável para a 

prática do ensino matemático, sendo esse composto por materiais diversificados 

destinados ao ensino do aluno Surdo.  

Sobre se as experiências visuais facilitam o processo de ensino e 

aprendizagem, as professoras concordam que sim. P1 comenta: “por ser Libras um 

idioma gesto-visual [...] necessário explorar ao máximo o visual”, P2 acrescenta:” é 

necessário que haja recursos visuais[...] assim o Surdo consegue fazer a 

denominação das figuras que são apresentadas nos jogos e produzem os fatos na 

Língua de Sinais, na fala de P2 o Surdo consegue através de recursos visuais ter 

acesso a novas formas de compreender determinado conteúdo matemático, não 

esquecendo a importância da Libras dentro desse  processo. 

Sobre as dificuldades e desafios de ensinar Matemática para o aluno Surdo, 

P2 diz que: “um dos maiores desafios é a estimulação da linguagem tardiamente [...] 

Surdos de pais ouvintes, os pais não tem conhecimento da Língua de Sinais[...] 

Surdo não alfabetizado, faixa etária tardia ao chegar na instituição.” Já P1 

acrescenta: “é fundamental conhecer o aluno, mas a linguagem é um dos desafios 

no ensino da Matemática”, seguindo o raciocínio de P1, complementa que, 

“professores “ouvintes”, estes devem se colocar no lugar da pessoa surda e as 

atividades devem estar relacionadas ao seu cotidiano, dentro da sua cultura”. 
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Quando perguntadas no questionário, apesar dos desafios, quais estratégias 

são utilizadas dentro do ensino da Matemática, nesse quesito P1 relata que: “as 

estratégias devem ser interessantes com base no cotidiano deles[...] propor 

experimentos que possibilitem um conjunto cada vez maior dos significados[...] é 

preciso pensar nas adaptações para que cada aluno possa construir seu 

conhecimento matemático”. P2 relata que: “as estratégias são focadas no 

conhecimento[...] suas habilidades comunicativas e linguísticas. Nesse último 

quesito questionado tanto P1, quanto P2 indicam a importância da comunicação e a 

língua, no processo de aprendizagem Matemática por parte do aluno Surdo, tendo 

que está atento nas estratégias, e que essas foquem na forma como o Surdo 

enxerga o mundo, pelo visual, e que além disso agreguem o cotidiano, e que nesse 

seja representado a cultura Surda. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho investigou por meio do estudo de caso, a experiência 

visual como elemento facilitador no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática para alunos Surdos, e de que maneira a experiência visual agrega no 

apoio a esse ensino inclusivo. Dessa forma, a partir da investigação desse estudo, 

ficou clara a importância desses recursos visuais como elemento facilitador nas 

aulas bem como a importância de se pensar de uma forma efetiva técnicas e 

materiais que possam enriquecer esse ensino, e que possam dar um suporte 

pedagógico nas aulas. Através dos dados obtidos pode-se concluir que ainda há 

muito que se discutir sobre metodologias de ensino de Matemática para o aluno 

Surdo mas alguns passos necessários como essa pesquisa tem disso dado. 

A história na educação dos Surdos muitas vezes foi baseada no preconceito 

existente nas próprias famílias que de certa forma na sua maioria os rejeitavam. Eles 

eram vistos como doentes sem cura, como incapazes, além de sofrerem os 

preconceitos sociais como não sendo um ser normal já que não possuíam a 

oralidade, fator essencial que erroneamente o tornaria digno, nesse sentido, Sacks, 
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(2005, p.27) expressa que eles eram “mudos, incapazes de comunicar-se livremente 

até mesmo com seus pais e familiares e restritos a alguns sinais e gestos 

rudimentares, privados de alfabetização e instrução, de todo conhecimento do 

mundo”. 

Essas desvantagens acarretaram muitos atrasos na vida do Surdo 

historicamente e isso é sentido até hoje no que se refere ao campo da educação, 

por mais que se fale em inclusão, e existam garantias definidas em lei, como na 

Constituição Federal que expressa a importância de “promover o bem de todos, sem 

preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação”, é evidente que ainda há 

defasagens no processo inclusivo de fato, pois o ensino e aprendizagem hoje 

continua voltado majoritariamente a predominância ouvinte. 

A partir dos dados coletados na Associação Pestalozzi Valença, é notório 

salientar que as atividades de Matemática desenvolvidas em sala pelas professoras, 

por serem operações básicas aparentemente presumia-se que seriam simples tais 

resoluções Matemáticas, sendo adição e subtração o básico no aprendizado 

matemático, porém podemos tecer vários fatores que colaboram para a 

aprendizagem tardia desses alunos, alguns aspectos desse atraso  estão não só 

ligados diretamente a falta da percepção auditiva mas o acesso tardio a instituição 

levando isso a dificuldades na aprendizagem de Libras e Português, e 

consequentemente ao entendimento dessas operações Matemáticas. Sem deixar de 

citar também a falta de formação continuada para os professores que trabalham com 

esses estudantes. 

Nesse contexto educacional deve-se exigir mais esforço na perspectiva de 

um ensino eficaz com qualidade, pois ainda que a inserção da língua de sinais seja 

de importância não só para a comunicação, como também para afirmar direitos, 

assim como sua identidade e cultura, é recomendado agregar mais possibilidades 

nesse pensamento inclusivo. Assim nesse contexto Nery e Batista (2004, p.290) 

expressam que: 

Na linguagem verbal, a palavra possibilita a generalização e o raciocínio 

classificatório, e, no caso dos Surdos, a representação visual poderá 

auxiliar nesses processos de pensamento. Além destas funções, a 

imagem favorece um pensamento relacional, utilizando os elementos 

visuais para estabelecer relações e comparações. 
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A representação visual auxilia o Surdo, de tal forma como a oralidade auxilia 

o ouvinte, assim como também ficou notório nas conclusões feitas a partir das 

observações e questionários utilizados no processo de coleta de dados desse 

trabalho. Isso foi evidenciado em vários momentos das observações, a recorrência 

dos alunos para as imagens contidas nos cartazes da sala em momentos de dúvidas 

referente a algum cálculo a ser resolvido, um simples olhar do aluno com dúvida nas 

imagens espalhadas por cartazes na parede referindo-se a números e sinais 

matemáticos, e não demora muito para que a expressão facial do aluno mudasse de 

dúvida e confusão, para a expressão de entendimento retornando e finalizando a 

resolução. 

Ainda sobre relevância das experiências visuais como elemento facilitador 

do ensino de matemática, as afirmações das professoras da turma também foram no 

sentido, que contemplam autores sobre as vantagens de se fazer uso do visual. Na 

fala das professoras fica claro onde dizem: o Surdo um indivíduo da experiência 

visual, e salientam que por ser Libras um idioma gesto-visual, se faz necessário 

explorar ao máximo o visual, e acrescentaram dizendo: é necessário que haja 

recursos visuais. As professoras entendem a importância da comunicação e de 

Libras, porém enfatizam o uso do visual como recursos significativos no processo de 

ensino da Matemática, pois é dessa forma que o Surdo enxerga o mundo, pelo 

visual, e que, além disso, agreguem o cotidiano, e que nesse seja representado a 

cultura Surda. Também pude notar a facilidade do entendimento dos assuntos, 

quando são utilizados recursos visuais e quando o professor emerge no 

conhecimento da cultura surda e da utilização de Libras como meio de comunicação. 

Apesar dos desafios existentes, utilizar estratégias nesse sentido do uso de 

experiências visuais, contribuirá positivamente para o aprendizado matemático do 

aluno Surdo. Porem ficando notório que a uma necessidade de mais matérias 

didáticos nessa perspectiva visual dentro da sala de aula, específicos para uso em 

determinados conteúdos matemáticos. Como salienta Campello (2007, p. 129) que 

expressa: 

 

Jogos educativos, envolvimento da cultura artística, cultura visual, 

desenvolvimento da criatividade plástica, visual e infantil das artes visuais, 

utilização da linguagem de Sign Writing (escrita de sinais) na informática, 

recursos visuais, sua pedagogia crítica e suas ferramentas e práticas, 



72 
 

concepção do mundo através da subjetividade e objetividade com as 

“experiências visuais. 

Dessa forma vale ressaltar a importância dessa pesquisa, sendo que essa 

poderá contribuir para um melhor ensino na educação inclusiva voltada ao público 

Surdo, servindo como norteador, principalmente para professores de Matemática 

que se deparam com indagações, e questionamentos acerca do tema, guiando para 

o uso de uma metodologia que agrega o uso das experiências visuais como 

elemento facilitador no ensino de matemática, sendo ela o portal para entender o 

mundo pelo Surdo, a visão. 

Assim diante do que foi exposto nesse trabalho de pesquisa, entende-se que 

existem desafios referente ao ensino de matemática e para ajudar a sanar tais 

desafios, as experienciais visuais a ser usada no ensino matemático inclusivo para o 

aluno Surdo, mas que há metodologias como a experiência visual que busca facilitar 

esse ensino. Todavia, é atrativo por em evidência, que esse trabalho em questão, é 

apenas um começo, para que outros trabalhos nesse sentido, aprofundem as 

investigações acerca do tema proposto, trazendo novas melhorias nas perspectivas 

das experiências visuais no processe de ensino e aprendizagem matemático para o 

estudante Surdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, M. V. M.; ALVES, J. M.; JARDIM, J. J. S.; SALES, E. R. O Ambiente 

Logo como Elemento Facilitador na Releitura de Significados em uma 

Atividade de Ciências com Alunos Surdos. Anais do VII Encontro Latino-

Americano de Pós-Graduação. São José dos Campos: UNIVAP, 2007. 

ALVES, R. A alegria de ensinar. 3ª edição. ARS Poética Editora ltda, 1994. 

AZEVEDO, M. F; VIEIRA R. M. Desenvolvimento auditivo de crianças normais e 

de risco para deficiência auditiva. São Paulo: Plexus; 1995. 

BICUDO, Maria Aparecida V.; BORBA, Marcelo de Carvalho. Educação 

Matemática: pesquisa em movimento. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 23 dez. 2005. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Decreto/D5626.htm>, 

Acesso em: 01 outubro de 2019. 

BRASIL. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Anexos: Metas e Estratégias. Disponível em: 

<http: //www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm.>, Acesso 

em: 03 de outubro de 2019.  

BRASIL. Decreto legislativo Nº 186, de 2008. Artigo 5. Igualdade e não-

discriminação. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/CONGRESSO/DLG/DLG-186-2008.htm>, 

Acesso em: 03 de outubro de 2019. 

BRASIL. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12319.htm>, Acesso 

em: 06 de outubro de 2019. 

BRASIL. Constituição Federal de 88. Art. 3, inc. IV. Disponível em:< 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731577/inciso-iv-do-artigo-3-da-constituicao-

federal-de-1988>, Acesso em:09 de outubro de 2019. 

BRASIL. Art. 59 da Lei de Diretrizes e Bases. Lei 9394/96. Disponível em:< 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11686882/artigo-59-da-lei-n-9394-de-20-de-

dezembro-de-1996>, Acesso em: 09 de outubro de 2019. 

BRASIL. Ministério da educação. Documento subsidiário à política de inclusão. 

Brasília, 2005.Disponível em: 



74 
 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/livro%20educacao%20inclusiva.pdf >, 

Acesso em: 03 de outubro de 2019. 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Competências gerais da Educação 

Básica. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_s

ite.pdf >, Acesso em: 04 de outubro de 2019 

BRASIL. Educação Inclusiva: documento subsidiário à Política de Inclusão. Brasília: 

MEC/SEESP, 2005. 

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais - Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

25 abr. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 10 de outubro 

de 2019. 

CALDAS, A. L. P. Movimento Surdo: identidade, língua, cultura. In: PERLIN, G.; 

STUMPF, M. (Org.). Um olhar sobre nós Surdos: leituras complementares. 

Curitiba: Editora CRV, 2012. 

CAMPELLO, Ana Regina e Souza. Pedagogia Visual: Sinal na Educação dos 

Surdos. In Estudos Surdos II / Ronice Müller de Quadros e Gladis Perlin (org.). 

Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2007. 

CICCONE, Marta. Comunicação total: introdução, estratégias a pessoa surda. 

2ªed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1996.  

CRUZ, Rubem. Estudo retrospectivo das causas de surdez em crianças de 0 a 

12 anos atendidas em instituição especializada. Trabalho de conclusão de 

mestrado em fonoaudiologia. PUC-SP, - são Paulo, 2009, pag.9.  

DORZIAT, Ana. Metodologias especificas ao ensino de Surdos: análise crítica. 

Revista Integração, nº 18, 1997, p. 8-13. 

D’ANTONIO, S. R. Linguagem e Matemática: uma relação conflituosa no 

processo de ensino.2006. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) 

– Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, 2006. 

DAVIS, H.; SILVERMAN, S. R. Auditory test hearing Aids. In: _____. Hearing and 

Deafness. Holt: Rinehart and Winston, 1970. 

DOS ANJOS, R.V.O. Auto-estima Resgatada pela Identidade com Artistas 

Surdos. 73f. Trabalho de Conclusão de Pós Graduação em Pedagogia da Arte. – 

Faculdade de educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

FIGUEIREDO. C. Aurelio: Novo dicionário da língua portuguesa. 2010 



75 
 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 

Apostila. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra (coleção leitura), 1996. 

GESSER, A. Do patológico ao cultural na surdez: para além de um e de outro 

ou para uma reflexão crítica dos paradigmas. Trabalhos em linguística 

aplicada. v.47, n.1. Campinas, 2008. 

GERDES, Paulus. A ciência Matemática. Moçambique: Núcleo Editorial, 1981. 

GIL,A. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. são Paulo: Atlas, 2008. 

GOLDFELD. A criança surda: Linguagem e cognição numa perspectiva 

sóciointeracionista. 2 ed. São Paulo: Plexus, 2002. 

GUARINELLO, Ana Cristina. O papel do outro na escrita de sujeitos Surdos. 

São Paulo: Plexus, 2007. 

LACERDA, C. B. F de.; SANTOS, L. F dos. (org.). Tenho um aluno Surdo, e 

agora? Introdução à Libras e educação de Surdos. São Carlos: EdUFScar, 2013. 

LABOURIT, E. O vôo da gaivota. São Paulo: Best Seller, 1994. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2013 

LIBÂNEO, José C. Didática. São Paulo, Cortez, 1994 

LUDKE,M; ANDRÉ.M.E.D. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

LUCKESI, C. C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando 

conceitos e recriando a prática. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos, 

2003. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Ludicidade e Atividades Lúdicas: uma abordagem a 

partir da experiência interna. 2014. 

MANTOAN, Maria Teresa Egler, Rosangela Gavioli Pietro; Valeria Amorim Arantes, 

Inclusão Escolar: pontos e contrapontos – São Paulo : Summus, 2006. – p.103. 

MACHADO. I. A. Algumas dificuldades do ensino da Matemática na 7º série do 

ensino fundamental. Universidade Católica de Brasília. Disponível: 

<www.ucb.br/sites/100/103/TCC/2005/IveteAlvesMachado.pdf.> Acesso em 05 de 

outubro de 2019. 



76 
 

MYNAIO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 

- 28.ed. -Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

MOREIRA, M.A, Teorias de Aprendizagens, São Paulo, EPU, 2011. 

MÜLLER, Janete Inês. Marcadores culturais na literatura surda: constituição de 

significados em produções editoriais surdas. 2012. 175 p. Dissertação (Programa de 

Pós-Graduação em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2012. 

NERY, Clarisse Alabarce; BATISTA, Cecília Guarnieri. Imagens visuais como 

recursos pedagógicos na educação de uma adolescente surda: um estudo de 

caso. Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 14, n. 29, dez. 2004. 

NOGUEIRA, C. M. I.; NOGUEIRA, B. I.; CARNEIRO, M. I. N. Língua Brasileira de 

Sinais. Maringá. Pr, CESUMAR, 2010. 

NOVOA, A. (Org.) Profissão professor. Portugal: Porto, 2. ed., 1995. 

OLIVEIRA, Sandra Alves de. O lúdico como motivação nas aulas de Matemática. 

Pedagoga e especialista em Matemática e Estatística, professora no 

Departamento de Educação de Guanambi, BA, Uneb. Artigo publicado na edição nº 

377, jornal Mundo Jovem, 2007. 

PARRA, C. SAIZ, I. Didática da Matemática. Porto Alegre, Artmed (Artes Médicas). 

1996. 

PARRA, C. S. I. Didática da Matemática: Reflexões Psicopedagógica. Porto Alegre, 

Artmed (Artes Médicas). 1996, p. 258. 

PEIRCE, C. S. Semiótica. Trad. José Teixeira Coelho Neto. 3. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 1977. 

PERLIN, G. T. T. Identidades surdas. In: SKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar 

sobre as diferenças. Porto Alegre : Mediação, 1998. 

PERLIN, G, ; MIRANDA, Wilson . Surdos: O narrar e a política. Florianópolis: 

Ponto de Vista (UFSC), 2003. 

PERLIN, Gladis Teresinha Taschetto. Identidades Surdas. In: SKLIAR, Carlos 

(Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 2010. 

p. 51-73. 

PESTALOZZI, J.H. Antologia de Pestalozzi. Trad. Lorenzo Luzuriaga. Buenos 

Aires: Losada, 1946.  

PESTALOZZI VALENÇA. PPP – Pestalozzi. Valença.Ba, 2018. pág. 21 



77 
 

QUADROS, R.M. de. Alfabetização e o ensino da língua de sinais. Textura, 

Canoas n3 p.54,2000. 

RODRIGUES, L.L. A Matemática ensinada na escola e a sua relação com o 

cotidiano. Brasília: UCB,2005. 

SADOVSKY, P. Falta Fundamentação Didática no Ensino da Matemática. Nova 

Escola. São Paulo, Ed. Abril. 2007 

SANCHEZ, P.A.  A   educação inclusiva:  um meio de construir escolas para todos 

no século XXI.  Revista Inclusão. Brasília, v.1, 2005. 

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo, Brasiliense, 1983. 

SANTANA, A. P. Cultura e identidade surdas: encruzilhada de lutas sociais e 

teóricas. A. Educ. Soc. , Campinas, vol. 26, n. 91, p. 565-582, Maio/Ago, 2005. 

SANKS, OLIVER. Vendo vozes: Uma viagem ao mundo dos Surdos._____,2005 

SAVIANI, D. XX – Formação de professores. In: Livro: Interlocuções 

Pedagógicas: Entrevista. Entrevista ao Jornal das Ciências – USP de Ribeirão 

Preto em 2004. Editora Autores Associados, 2010. 

SCHELP, Patrícia Paula. Praticas de letramento de alunos Surdos em contexto 

de escola inclusiva. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul. Ijuí, 2008. 

SARPESHKAR R, Salthouse C, Sit JJ, Baker M, Zhak S, Lu, TT, Turicchia L, Balster 

S. An ultra-low-power programmable analog bionic ear processor. IEEE 

Transactions on Biomedical Engineering, 2005.  

SOUSA; GALLO, Sílvio. Por que matamos o barbeiro? Reflexões preliminares 

sobre a paradoxal exclusão do outro. Educação & Sociedade: revista 

quadrimestral de Ciência da Educação/Centro de Estudos Educação e Sociedade 

(Cedes) nº 79, Dossiê “Diferenças”, São Paulo: Cedes, 2002. 

STROBEL, K. L.; PERLIN, G. Fundamentos da educação de Surdos. Universidade 

Federal de Santa Catarina. Licenciatura em Letras/Língua Brasileira de Sinais, 2008.  

STROBEL, Karin. As Imagens do Outro Sobre a Cultura Surda. Florianópolis: Ed. 

Da UFSC, 2008. 

SKLIAR, C. Educação e exclusão: abordagem sócioantropológicas em 

educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997.  

SKLIAR, C.  Educação e exclusão: abordagem socio-antropologia em educação 

especial. Porto Alegre, Mediação, 2015. 



78 
 

WITKOSKI, S. A. Surdez e preconceito: a norma da fala e o mito da leitura da 

palavra falada. Revista Brasileira de Educação. v. 14, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do (a) professor (a):  
 
___________________________________________________________________
__________ 
 

Idade:       (     ) De 18 a 25 anos           (     ) De 26 a 35 anos          

                 (    ) De 36 a 50 anos            (     )  Acima de 50 anos   

  

Formação Acadêmica: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

 

Como você aprendeu a Língua de Sinais (Libras)? 

 (     ) Faculdade     (     ) Curso de formação      (    ) Pela internet     (     )  Com 

amigos    

 (      )Outro: 

___________________________________________________________ 

  

Há quanto tempo trabalha na área de educação? 

__________________________________________  

 

Há quanto tempo trabalha como professor(a) de Surdos? 
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________________________________________  

 

Você trabalha com outra modalidade de ensino?  

(    )  Não                       (    ) Sim                  

 Qual? 

_________________________________________________________________ 

 

 

QUESTÕES: 

1. Fale um pouco sobre sua experiência ao ensinar Matemática para os Surdos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Como o meio de adquirir o conhecimento do Surdo é visual você acha necessária 

a utilização de imagens, gravuras, objetos visuais ao ensinar Matemática a eles?   

 

 (    ) sim        (   ) não        (    ) talvez      (   ) as vezes  (  ) nunca pensei sobre 

isso 

 

3. Você acha que as experiências visuais facilitam o processo de ensino-

aprendizagem para os Surdos?  Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.    Quais são os desafios e dificuldades encontrados por você para ensinar 

Matemática aos Surdos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.     Apesar dos desafios que estratégias você usa para ensinar Matemática aos 

Surdos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela contribuição na pesquisa!!! 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
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