
Universidade Federal do Pampa – Campus Caçapava do Sul 
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas – 02/2014 

1 
 

 

O Ensino de Matemática para alunos surdos e cegos
 

 

Fernanda Pergher Campos
1 
– fernandapergher_@hotmail.com 

Ângela Maria Hartmann
2
 - angelahartmann@unipampa.edu.br 

Resumo 

 

Este artigo apresenta um levantamento bibliográfico de trabalhos publicados em anais de 

eventos da área de Educação Matemática que tratam sobre o ensino de Matemática para 

alunos surdos e cegos em escolas brasileiras. O objetivo geral deste trabalho foi analisar as 

estratégias usadas por professores da Educação Básica para ensinar matemática a alunos 

surdos e/ou cegos. A pesquisa, de natureza qualitativa, é do tipo estado de conhecimento, pois 

foi realizado um levantamento de artigos apresentados em eventos organizados pela 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática, no período de 2003 a 2013, que relatam 

experiências realizadas no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). A análise dos artigos revelou o quão importante é a interação e a aproximação 

do professor com o aluno. Pouco adianta usar recursos que busquem favorecer a 

aprendizagem de estudantes com deficiência visual e/ou auditiva se não houver uma efetiva 

comunicação entre professor e aluno. 

Palavras chave: Matemática; Educação Inclusiva; Deficiência Auditiva; Deficiência 

Visual. 
 

Introdução 

 
São várias as indagações quando refletimos sobre como pensa matematicamente o 

estudante surdo e/ou cego. Quais são as dificuldades do aluno surdo e/ou cego em aprender 

Matemática, uma ciência que já é difícil para alunos sem nenhuma deficiência aparente? 

Quais são os benefícios e quais as dificuldades de incluir um aluno com necessidade 

educacional especial (NEE) em uma escola pública?  Que visão os professores têm das 

metodologias de ensino, da sua preparação como educadores e as adaptações do ambiente 

escolar necessárias para o recebimento destes alunos com NEE? Partindo dessas indagações, 

surge a curiosidade de saber como ensinar Matemática para alunos com deficiência auditiva e 

visual.  
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A Constituição Brasileira de 1988 defende como fundamentos da República a 

cidadania e a dignidade da pessoa, praticando o bem de todos, sem qualquer preconceito. Com 

isso, a escola, deve atender aos princípios constitucionais, não excluindo nenhum aluno, em 

razão se sua origem, raça, sexo, cor, idade ou deficiência (RODRIGUES, 2006).  

O artigo 58º da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

define a educação especial como “a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais” (BRASIL, 1996). A Lei estipula, também, que a inclusão de pessoas com 

deficiência nas classes comuns deve envolver tanto professores do ensino regular quanto 

profissionais especializados. Os primeiros precisam ter preparo para lidar com o aluno com a 

necessidade especial e os segundos precisam estar aptos a atuar diretamente com eles e 

também para apoiar e orientar o professor das classes comuns que incluem. 

Esse assunto nos faz pensar nas relações entre teoria e prática, texto e contexto, 

reflexões e ações afetivas buscando-se, nas análises compreender as influências que as 

correntes de pensamento sobre educação exercem na prática pedagógica de nossas escolas. 

A inclusão do aluno deve acontecer desde a educação infantil até a educação superior, 

garantindo-lhe, desde cedo, utilizar os recursos de que necessita para superar as barreiras na 

ação educativa e usufruir seus direitos escolares.  

Historicamente, a educação especial tem sido considerada como a educação de 

pessoas com deficiência, seja ela mental, auditiva, visual, motora, física, múltipla ou 

decorrente de distúrbios invasivos do desenvolvimento, além das pessoas 

superdotadas que também têm integrado o alunado da educação especial. 

(CARVALHO, 2009, p 17). 

A inclusão de alunos com deficiências, porém é, na maioria dos casos, implementada 

com a simples inserção do aluno, sem que o professor tenha uma qualificação específica para 

tal fim. A inclusão escolar não consiste somente em manter o aluno na escola, mas torná-la 

um ambiente onde ele possa, de fato, aprender e se desenvolver. A escola deve, sobretudo, 

garantir aos alunos, atividades diversificadas, profissionais especializados, ambiente adequado 

e um acompanhamento profissional, tornando possível, assim, uma verdadeira inclusão. 

Portanto, a pergunta para a realização da pesquisa é: Quais estratégias e materiais 

didáticos são utilizados pelos professores para fazer com que o aluno surdo e/ou cego aprenda 

os conteúdos de Matemática? 

A pesquisa foi feita nos anais do Encontro Nacional de Educação Matemática 

(ENEM), evento de maior importância da área de Matemática em nível nacional e que 
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congrega professores da Educação Básica, professores e estudantes de Licenciaturas em 

Matemática e em Pedagogia, estudantes de Pós-Graduação e pesquisadores.  

O evento é realizado de três em três anos, sendo caracterizado por uma programação 

de cunho científico e pedagógico, em que são apresentadas as novas produções do 

conhecimento na área da matemática. São compartilhadas experiências nos debates de 

grandes temas e exibidos problemas de pesquisa. A cada encontro são discutidas novas 

tendências metodológicas e pesquisas que dão sustentação ao campo (SBEM, 2014). 

Através dessa pesquisa, buscou-se compreender a maneira como professores de 

Matemática estão lidando com a realidade de promover a aprendizagem de alunos com 

necessidades especiais no ambiente escolar.  

Fundamentação Teórica 

A inclusão escolar consiste na minimização de todas as barreiras à educação de todos 

os alunos, sendo um processo de adequação da realidade das escolas à realidade do aluno, 

visto que não é ele quem deve se adaptar a escola, e sim a escola tomar todas as providências 

possíveis para o aluno ter garantido seu direito à aprendizagem (BOOTH e AINSCOW, 

2002). 

Durante muito tempo pessoas com deficiência foram excluídas do mundo social, por 

serem consideradas incapazes de adaptar-se a esse contexto. No final dos anos de 1950 e 

início da década de 1960, a inclusão escolar para os alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEE) e os que apresentavam dificuldades de aprendizagem tiveram na política 

educativa brasileira, oportunidades de serem incluídos legalmente (BRAGA, 2005). 

A Lei da Integração 7.853/89 estabeleceu a obrigatoriedade da oferta de Educação 

Especial em estabelecimentos públicos de ensino a pessoas capazes de se integrarem na 

comunidade escolar e na sociedade. É direito de qualquer pessoa, bem como as pessoas com 

necessidades especiais poder desfrutar de dignidade, de liberdade, de convivência familiar e 

comunitária, de igualdade de oportunidades em saúde, educação, trabalho e de participação 

social (CARVALHO, 2009).  

Um dos princípios da Educação Inclusiva é apostar na transformação do aluno, do 

professor, da família e da sociedade. Para que isso ocorra, é essencial que professor acredite 

na possibilidade de mudança a partir da mediação de aprendizagem. É preciso esperar da 

organização didática trabalhos em equipe, e o suporte necessário para enfrentar os obstáculos 

que serão encontrados no ensino e aprendizagem do aluno com alguma deficiência.     
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As condições de que dispomos, hoje, para transformar a escola nos autorizam a 

propor uma escola única e para todos, em que a cooperação substituirá a competição, 

pois o que se pretende é que as diferenças se articulem e componham e que os 

talentos de cada um se sobressaiam (RODRIGUES, 2006, p. 198). 

No momento em que o professor se adaptar com o processo de transformação na 

educação e souber extrair de cada aluno o melhor que ele consegue fazer a aprendizagem se 

tornará significativa e valorizada para professor e aluno. 

A escola deve estabelecer todo suporte necessário para o professor e aluno, adaptando 

o ambiente ao que a necessidade exige. Precisa também utilizar boas práticas educacionais 

inclusivas como elementos significativos para a formação educacional do aluno, olhar para as 

diferenças entre os alunos como recursos de apoio à aprendizagem, em vez de considerar 

como problemas a resolver. Deve criar culturas inclusivas, com o objetivo de a comunidade 

escolar enxergar a inclusão como algo familiar ao seu cotidiano, para que alunos, professores 

e funcionários aceitem o aluno com NEE com a mesma afinidade e normalidade que tratam 

todas as pessoas da comunidade (BOOTH e AINSCOW, 2002). 

Compreende-se a partir do que foi exposto que o professor não deve ter como foco a 

deficiência do aluno, mas sim as condições de aprendizagem que ele possui, bem como, os 

recursos e ajudas que a escola deve proporcionar para que o mesmo tenha sucesso na sua 

aprendizagem. O aluno com deficiência não é menos desenvolvido, apenas apresenta um 

desenvolvimento especial, que será compensado pelo professor através de métodos 

pedagógicos que englobem o ambiente em que o aluno está acostumado, contextualizando as 

práticas educacionais com a cultura do mesmo. 

Carvalho (2006, p. 92) afirma que “com o avanço das tecnologias, inúmeros materiais, 

principalmente na área da informática, são da maior utilidade para o entendimento 

educacional escolar de alunos que apresentam distúrbios de aprendizagem e para os alunos 

com necessidades especiais”. 

As atuais discussões sobre a aceitação e a adaptação das pessoas com deficiência estão 

se expandindo cada vez mais. As atitudes de inclusão e exclusão ainda estão ligadas aos 

modelos de “seres humanos perfeitos e/ou normais”, o que contribui para reforçar a ideia de 

separação, incapacidade e anormalidade. Durante algum tempo, buscou-se a educação 

individual da pessoa com deficiência como forma de aproximação aos ditos normais, e com o 

objetivo de desenvolver sua normalidade e facilitar o processo de integração por meio da 

aprendizagem (SILVA e COLABORADORES, 2008).   
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 Pessoas com deficiência visual vivem na escuridão total, ou possuem vestígios de 

visão, precisando utilizar os demais sistemas sensoriais para conhecer o mundo à sua volta, 

sendo o tato e a audição os principais sentidos, juntamente com a utilização de outras 

estratégias. Os deficientes auditivos são pessoas privadas de audição, em maior ou menor 

grau, e que desenvolvem modos alternativos de comunicação. Eles são influenciados pelo 

ambiente que convivem para determinar a linguagem que utilizarão. Deficientes visuais e 

auditivos compõem uma população muito heterogênea (ZUFFI et al, 2011). 

Para o aluno com surdez, ideias de números e operações básicas são compreendidas 

com mais facilidade, ressaltando também a importância da associação do conteúdo que está 

sendo trabalhado com o dia-a-dia do aluno, tornando assim mais fácil a aprendizagem. Já para 

o aluno com deficiência visual a utilização de jogos e materiais que eles possam manipular é 

fundamental para a aprendizagem, facilitando o entendimento da matemática. São usados com 

alunos cegos materiais concretos como: ábacos adaptados, dominó, material dourado, etc. 

(ZUFFI et al, 2011). 

Uma escola inclusiva é aquela que está sempre em movimento, essa escola exige do 

professor um envolvimento ativo com a aprendizagem, implica a toda a comunidade escolar 

reconhecimento e aceitação, e essa aceitação, não é apenas do professor. O aluno com 

deficiência deve se aceitar para vencer suas barreiras e ter a valorização de si próprio. 

Havendo, então, a aceitação e o respeito mútuo de toda a comunidade escolar com as 

diferentes perspectivas visuais e auditivas, é possível que haja uma negociação de significados 

entre professor e alunos e, por meio do diálogo, que cada um possa avaliar a compreensão na 

linguagem dos outros. 

Estudos Relacionados 

Esta pesquisa é inspirada em um trabalho de Zuffi, Jacomelly e Palombo (2011), que 

tem como tema “A inclusão de alunos com necessidades especiais e a aprendizagem em 

Matemática”. O objetivo dos autores foi fazer um levantamento bibliográfico sobre a inclusão 

de pessoas com necessidades especiais. A pesquisa, de natureza qualitativa, teve um cunho 

teórico, e a metodologia utilizada foi um levantamento em revistas de Educação, Educação 

Matemática e em anais dos principais congressos nessas áreas, no período de 2001 a 2010. 

Foram encontrados 49 trabalhos referentes ao tema e as deficiências abordadas no trabalho 

foram: Auditiva, Visual, Física ou Motora, Mental, Autismo e Múltiplas e ainda foram citadas 

as deficiências não especificadas. .  
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O trabalho, com ênfase em deficiências auditivas e visuais, consistiu na explicação do 

que é cada deficiência, citando materiais e métodos úteis e pertinentes para os professores 

utilizarem em cada situação e a maneira mais fácil de promover a aprendizagem para o aluno 

que tem as deficiências encontradas, abordando opiniões de docentes do ensino fundamental e 

médio.  

Metodologia 

A pesquisa realizada para elaboração deste artigo foi bibliográfica, de caráter 

qualitativo. Segundo Oliveira (2008), a principal finalidade desse tipo de abordagem é levar o 

pesquisador a entrar em contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema 

em estudo. Esse tipo de pesquisa não busca explicar o porquê das coisas. Os dados são 

analisados e abordados de diferentes maneiras, tendo como objetivo produzir novas 

informações. A pesquisa não se detém em números, mas sim na escrita, compreensão e 

explicação dos dados (GERHARDT et al, 2009). 

Os dados foram reunidos a partir de um levantamento dos trabalhos apresentados 

sobre inclusão e o ensino-aprendizagem no Encontro Nacional de Educação Matemática 

(ENEM), evento de Ensino de Matemática, durante o período de 2003 a 2013. Esse tipo de 

pesquisa é caracterizado como “estado do conhecimento”, pois aborda apenas um setor das 

publicações sobre o tema estudado, diferente do estado da arte, que além de estudar os 

resumos de dissertações e teses, são necessários estudos sobre as produções em congressos na 

área e estudos sobre as publicações em periódicos (ROMANOWSKI e ENS, 2006). 

Os artigos selecionados foram analisados empregando-se a análise de conteúdo, esse 

método tem como referência principal um conjunto de técnicas de análises que pode utilizar 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos apresentados pelos 

materiais. Essa técnica é dividida em três etapas: a primeira é a pré-análise, conhecida como a 

fase de organização, a segunda etapa é a exploração do material, onde os dados são 

codificados a partir das unidades de registro e a terceira etapa é o tratamento dos resultados e 

interpretação, onde se faz a categorização, que consiste na classificação dos elementos 

segundo suas semelhanças e por diferenciação (CAREGNATO E MUTTI, 2005). 

Seleção dos Artigos 
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 Para melhor visualização do número de artigos encontrados, elaborou-se o quadro 01, 

onde são quantificados os artigos por tipo de deficiência.  O mesmo quadro também aponta o 

ano em que foram apresentados os artigos no evento (ENEM). 

Deficiência / ano 2004 2007 2010 2013 

Não especificada 0 2 3 6 

Visual ou baixa visão 2 6 13 18 

Auditiva 3 2 7 20 

Visual e auditiva 0 0 1 1 

Visual e mental 0 0 0 1 

Intelectual 0 0 0 1 

Visual, auditiva e intelectual 0 0 1 0 

Visual e discalculia 0 0 1 0 

Quadro 01 – Artigos sobre inclusão de alunos com algum tipo de deficiência no período de 2003-2013 

Foram encontrados ao todo 88 artigos, selecionados pelo título e resumo, mas apenas 

31 foram separados para análise. Os artigos escolhidos para a análise foram filtrados pela 

deficiência e nível de escolaridade. Foram filtradas as deficiências auditivas e visuais e os 

níveis de ensino fundamental e ensino médio e da modalidade educação de jovens e adultos. 

Construiu-se duas listas numeradas com todos os trabalhos analisados no presente 

artigo. O quadro 2 contém as pesquisas referentes a deficiência auditiva e o quadro 3, contém 

as pesquisas referentes a deficiência visual. Os quadros 2 e 3 exibem o título, o autor e o ano 

de conclusão dos trabalhos. 

 

N° Título Autor Ano 

1 A educação matemática no contexto dos surdos Renata Camacho Bezerra 

Patrícia Sândalo Pereira 

Vagner da Silva Costa  

2004 

2 Modelagem matemática: como os significados e conceitos 

matemáticos são apreendidos pelos deficientes auditivos. 

Rita de Cássia Barbosa Arouca 2004 

3 A primeira experiência com uma aluna surda  Adriana Franco de Camargo 

Lima 

2007 

4 Matemática e ciências na cidade: um projeto de ensino 

interdisciplinar com alunos surdos 

Elielson Ribeiro de Sales 2010 

5 O ensino de geometria utilizando origami: uma experiência 

no ensino médio com inclusão de alunos portadores de 

Lilian Milena Ramos Carvalho  

Edson Rodrigues Carvalho  

2010 
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deficiência auditiva 
Ana Paula de Oliveira 

Guilherme  

Natália Taíse de Souza  

Samara dos Santos Duarte 

Cremolich  

6 A importância da metodologia aliada a reflexão para o 

ensino da matemática ao aluno surdo 

Brigida Cristina Fernandes 

Batista  

Tatiana Lopes de Miranda 

2010 

7 Saberes de professores que ensinam matemática para 

alunos surdos e o futuro professor reflexivo 

Natalina Paixão 

Tadeu Oliver Gonçalves 

2010 

8 O ensino da matemática 

e o aluno surdo - um cidadão bilíngüe 

Maria Cristina Polito de Castro 2010 

9 O ensino da matemática, por meio de recursos pedagógicos, 

para os portadores de deficiência auditiva do ensino 

fundamental de 1ª a 4ª série 

Danielle Sousa de Jesus  

Jeanne Maria Pereira Costa  

Rafaela Santos Serra 

2010 

10 A (des)preparação dos professores de matemática para o ensino 

de alunos surdos nas escolas estaduais John Kennedy e 11 de 

agosto 

José Carlos Barreto Prado 

Júnior  

Franklin Zillmer  

2013 

11 A educação matemática na perspectiva da inclusão: um desafio 

para professores e alunos surdos 

Fabiane Kruk  Bobek  

Leoni Malinoski Fillos 

2013 

12 A visualização no ensino de matemática: uma experiência com 

estudantes surdos 

Elielson Ribeiro de Sales 2013 

13 Alunos com surdez: o ensino de estruturas aditivas a luz da 

teoria da atividade 

Flávia Roldan Viana  

Marcília Chagas Barreto 

2013 

14 As medidas de comprimento na educação de surdos Maria Emilia M. T. Zanquetta 

Clélia Maria I. Nogueira   

Doherty Andrade 

2013 

15 Estudantes surdos e os jogos digitais  Celia Sousa Pereira  

Márcia Azevedo Campos  

Sandra Maria Pinto Magina 

2013 

16 O ensino de álgebra para alunos surdos e ouvintes: as 

possibilidades pedagógicas da história da matemática 

Geralda de Fatima Neri 

Santana 

2013 

 Quadro 2 – Distribuição dos Artigos Referentes à Deficiência Auditiva por título, autor e ano  

N° Títulos Autor Ano 

17 Diálogos sobre simetria com aprendizes sem acuidade visual – 

uma análise Vygotskyana 

Solange Hassan Ahmad Ali 

Fernandes 

Lulu Healy 

2004 

18 O ensino de simetria para deficientes visuais Claudia Segadas  

Beatriz Paixão Silva  

2007 
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Denise Felippe da Rocha  

Marcia Moutinho Pereira  

Paula Marcia Barbosa  

Valter F. de Castro  

19 Soroban: potencializando a construção de nosso sistema de 

numeração e de vias para inclusão de alunos com necessidades 

visuais 

 Roberta Nara Sodré de Souza 2007 

20 Estabelecendo parcerias em busca da inclusão de alunos 

com deficiência visual 

Cátia A. Palmeira  

Hellen. Castro Almeida Leite   

Bruna Z. D. Prane 

2010 

21 Mediadores e mediação: a inclusão em aulas de 

matemática 

Guilherme Lazarini Ferreira   

Ana Lúcia Manrique 

2010 

22 Uma aplicação de materiais didáticos no ensino de 

geometria para deficientes visuais 

 Ana Maria M. R. Kaleff  

Fernanda M.C. da Rosa  

Bárbara Gomes Votto 

2010 

23 A pesquisa com alunos cegos: o soroban mediando a 

aprendizagem do sistema de numeração decimal 

 José Anderson Ferreira Silva  

Jurema L. B. Peixoto 

2010 

24 Como os cegos enxergam Inayara Rodrigues da Silva 2013 

25 A inclusão de alunos cegos nas aulas de matemática das escolas 

públicas estaduais de Rondônia 

Marcia Rosa Uliana 2013 

26 Das dificuldades às possibilidades: desafios enfrentados para a 

inclusão de uma aluna cega nas aulas de matemática no ensino 

médio 

Salete Maria Chalub Bandeira  

Evandro Ghedin  

Adriana Silva de Lima  

Antonio da Silva Torres 

2013 

27 Matemática no ensino médio: possibilidades de inclusão  Cátia Aparecida Palmeira  

Vânia Maria Pereira dos 

Santos-Wagner 

2013 

28 O conceito de inclusão de deficientes visuais num contexto do 

ensino de matemática de uma escola da região do abc 

 Lucas Ramos Lourenço  

Virgínia Cardia Cardoso 

2013 

29 O uso de materiais adaptados no ensino da matemática para o 

aluno cego e com baixa visão 

 Aline Denis Monteiro  

Cintia Mariana da Silva  

Liliane Bruna da Costa  

Rudolph dos Santos Gomes 

Pereira 

 2013 

30 Um caminhar à busca da inclusão: observações sobre aplicações 

de atividades adaptadas para o deficiente visual 

 Ana Maria M. R. Kaleff  

Fernanda Malinosky C. da 

Rosa  

Pablo Vinícius F. Telles 

2013 

31 
A atuação do professor de matemática frente a uma sala de aula 

inclusiva com alunos cegos 

 Elisabete Marcon Mello 
2013 
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Quadro 3 – Distribuição dos Artigos Referentes à Deficiência Visual por título, autor e ano 

Descrições dos artigos referentes à Deficiência Auditiva 

Bezerra, Pereira e Costa (2004) relatam a criação de um projeto de extensão de reforço 

escolar para alunos surdos que estudavam no Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos (CEEBJA). O projeto tinha por finalidade levar os alunos do Curso de 

Licenciatura em Matemática a conhecer outras realidades. Sua duração foi de seis meses, 

totalizando 6h semanais.  Os autores ressaltaram que para o sucesso da aprendizagem, o 

professor necessita respeitar as limitações, tratando o aluno com atenção e carinho, nunca 

subestimando a capacidade de aprender do aluno cego ou surdo. Notaram também a 

necessidade do entrosamento na comunicação entre o aluno e o professor, que o entendimento 

entre professor e aluno é essencial para que aconteça a aprendizagem. 

Foram trabalhados conteúdos de Ensino Médio dos componentes curriculares de 

matemática e física acompanhados de uma intérprete. Os autores ressaltam a importância da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), pois no inicio os alunos olhavam apenas para a 

intérprete, mas com o tempo o professor foi aprendendo alguns sinais e isso fez com que as 

aulas ficassem mais produtivas, não necessitando a participação da interprete todo o tempo. 

Não foi utilizada uma metodologia específica, mas os autores salientam a necessidade de 

profissional qualificado para o trabalho com surdos. 

Arouca (2004) investigou a percepção de Modelagem Matemática em estudantes com 

deficiência auditiva, do Ensino Fundamental (5° a 8°). A atividade continha um desenho de 

um favo de uma abelha com frases falando sobre colmeia, abelha operária e duas perguntas: 

1) Qual a forma da casa da abelha? 2) Porque as abelhas escolheram esta forma poligonal para 

se instalar? A pesquisa foi dividida em três momentos, sendo eles: a interpretação que os 

alunos surdos fizeram do texto, mostrando a necessidade do intermédio de um facilitador 

nesta etapa. Depois ocorreram os diálogos, transcrição das ações e alguns comentários sobre a 

primeira pergunta e, por fim, a discussão do segundo problema, com diálogos transcritos para 

o português. Um aluno observou que um favo era hexagonal e que possui abertura, a qual 

denominou de porta. Observou-se dificuldade na comunicação orofacial e no diálogo não-

verbal pela falta de habilidades em elaborar um registro escrito. O autor ressalta a importância 

da atividade em grupo, tornando a matemática funcional e não só cognitiva. 

Lima (2007) relatou a experiência de ministrar aulas para uma turma com uma aluna 

surda. Esta experiência aconteceu no ano de 2006, em uma 5° série, de uma escola rural em 
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Valinhos-SP. Esta aluna não tinha experiência com a linguagem labial, pois era a primeira vez 

que estudava em uma escola regular, tendo estudado até a 4° série em uma escola de surdos 

que utilizava a Língua de Sinais (LIBRAS). A professora contou que o trabalho com a aluna 

foi complicado, notando que ela pouco entendia o que era explicado e não participava das 

aulas. A professora trabalhava demonstrações e figuras no quadro e utilizou material concreto 

para explicar a divisão para ver se facilitava o entendimento da aluna, mas ela continuava sem 

entender. A professora acredita não ter ajudado muito no aprendizado desta aluna, devido à 

dificuldade na comunicação entre elas, mas observou que a convivência com os colegas deu 

certo, a turma já estava conhecendo os gestos e conseguiam se comunicar um pouco melhor. 

Sales (2010) analisou uma experiência de um projeto de ensino interdisciplinar 

envolvendo 14 alunos surdos e professores da 3° série do Ensino Fundamental. Estes alunos 

trabalhavam com a abordagem bilíngue e utilizavam materiais didáticos como: informática 

educativa, esportiva e artística, contando também com o auxilio de técnicos especialistas. A 

pesquisa mostra que o uso de metodologias diferenciadas e de recursos visuais como a língua 

de sinais, imagens viso-espaciais, expressão corporal, desenhos e a utilização do dia-a-dia na 

prática docente são favoráveis a apropriação do conteúdo. Sales ressaltou a dificuldade dos 

surdos com a linguagem escrita, tornando-se difícil a compreensão da Língua Portuguesa. 

Carvalho et al (2010) relataram uma experiência em sala de aula, vivenciadas por 

pibidianos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). O trabalho foi realizado 

com vinte alunos do 3° ano do Ensino Médio e a atividade trabalhada foi à utilização do 

Origami no ensino da Geometria Plana e Espacial. A turma foi dividia em três grupos e os 

acadêmicos explicaram noções de linha reta, retas perpendiculares, retângulo, polígonos, 

octógono regular, cubo e triângulo através de dobraduras com papéis. A atividade apresentou 

bons resultados, os alunos não ouvintes se destacaram por serem detalhistas e por utilizarem 

muito bem a visão e o tato. 

Batista e Miranda (2010) relataram a importância da utilização de metodologias 

diferenciadas para a aprendizagem. Foi assistido por eles um episódio com duas professoras 

em uma turma de 5° ano do Ensino Fundamental sobre Frações Equivalentes, com duração de 

04h cada aula, totalizando 12h. A primeira professora utilizou uma tira de cartolina como 

recurso metodológico, iniciou a aula com a explicação do conteúdo em Língua Portuguesa, 

fez alguns questionamentos que apenas os alunos ouvintes responderam. Os alunos surdos 

não interagiram, mostrando que não tinham entendido a matéria. A professora fez as mesmas 

perguntas em Libras e eles apenas balançaram a cabeça, sinalizando que entenderam, mas 
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estava notável que a aprendizagem na tinha ocorrido, pois não houve em nenhum momento a 

participação destes alunos na aula. O fato de o conteúdo ter sido explicado em língua 

portuguesa dificultou a compreensão dos alunos surdos. A segunda professora notando a 

dificuldade dos alunos explicou a eles o conteúdo em Língua de Sinais e eles prontamente 

entenderam. Concluiu-se a importância de adequar a metodologia ao público atendido, pois 

neste caso, de nada adiantou o material concreto se não houve a comunicação com quem 

estava aprendendo. Foi ressaltado que a comunicação é o principal caminho para a 

aprendizagem. 

Paixão e Gonçalves (2010) relataram uma pesquisa feita com dois professores de 

Matemática e dois acadêmicos de Licenciatura em Matemática que teve como objetivo 

investigar os saberes dos professores que ensinam Matemática a alunos surdos. O trabalho foi 

realizado com uma turma de 4° série de uma escola de Belém. Os sujeitos da pesquisa 

defendem o uso de materiais concretos como: jogos, ilustrações e dramatizações no ensino de 

Matemática para estes alunos, ressaltam o despreparo dos professores quanto a Inclusão 

devido à má formação curricular dos cursos de matemática e que a formação de professores é 

muito superficial quando se trata de inclusão.  Alegaram a importância da adaptação da aula a 

cultura do aluno. 

Castro (2010) relatou uma pesquisa realizada com alunos do 2° ano do Ensino Médio 

que aborda o significado do aluno surdo x cidadão bilíngüe no contexto educacional. Foi 

salientada a importância da utilização da Geometria como recurso no saber do surdo, 

ressaltando que a utilização da língua de sinais agrega valor à cultura surda. Foi 

confeccionado o Tangran através de dobraduras e utilizados sólidos geométricos em acrílico. 

Os trabalhos foram realizados com bastante interesse pelos alunos, uma minoria teve 

dificuldades na realização das atividades, a maioria fez com facilidade os exercícios 

propostos, havendo interação e participação do grupo. 

Jesus, Costa e Serra (2010) tiveram como proposta reconhecer se o uso de materiais 

pedagógicos no ensino da Matemática desenvolve habilidades e uma aprendizagem efetiva em 

crianças com deficiência auditiva do Ensino Fundamental de 1° a 4° série. Os autores não 

realizaram nenhuma atuação em escolas para esse reconhecimento, apenas argumentaram 

através de pesquisas a importância dos recursos metodológicos para o ensino da Matemática. 

Os autores relacionam esses recursos a algo concreto, diferenciando a brincadeira do 

brinquedo, o jogo das peças do jogo, definindo esses recursos como algum objeto físico, 

manipulável e com finalidade pedagógica. Ressaltaram que por meio desses recursos 
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metodológicos as crianças desenvolvem auto-estima, imaginação, confiança, controle, 

criatividade, cooperação, senso de percepção e o relacionamento interpessoal. 

Prado Júnior e Zillmer (2013) relatam investigação realizada com seis professores de 

Matemática, de duas escolas públicas de Aracaju, para conhecer quais conteúdos e materiais 

didáticos são utilizados para ensinar alunos surdos. A investigação mostrou que esses 

professores não conheciam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e comunicavam-se com os 

alunos através de intérpretes. Esses professores não faziam uso de metodologias diferenciadas 

para ensinar Matemática e nem material didático adaptado para alunos surdos. O único 

cuidado que tinham era de explicar o conteúdo de forma mais lenta, mas aplicavam os 

mesmos instrumentos de avaliação usados com alunos não-surdos.  

Bobek e Fillos (2013) tiveram como objetivo identificar os desafios que professores 

ouvintes e alunos surdos enfrentam no processo de inclusão escolar. A pesquisa foi realizada 

com três professores de Matemática e cinco alunos surdos do 3° ano do Ensino Médio de uma 

escola do estado do Paraná. Os três alunos estudaram juntos desde a escolarização, até o 2° 

ano do Ensino Médio contavam com a ajuda de uma intérprete. Foi aplicado um questionário 

para os professores e outro aos alunos. As três professoras acreditam que a presença de um 

intérprete de Libras é condição fundamental. A professora que nunca teve a intérprete em sala 

de aula buscava materiais visuais como: jogos e figuras geométricas. As outras duas 

professoras não se preocupavam com a utilização de recursos metodológicos, pois o 

profissional intérprete é quem fazia essa parte, ou seja, transferiam a responsabilidade para a 

intérprete. Para os alunos, a inclusão apresenta-se fragmentada, faltando conhecimento de 

Libras e estratégias de inclusão tanto para professores como para os colegas ouvintes. 

Sales (2013) investigou de que forma a visualidade da pessoa surda pode contribuir 

para o ensino e aprendizagem de Matemática por meios de recursos que privilegiem os 

aspectos da visualização em Matemática. A pesquisa foi realizada no município de Rio 

Claro/SP, com oito estudantes surdos do 5° ano do Ensino Fundamental e utilizavam Libras 

como língua mãe. O projeto teve duração de três semanas. As atividades realizadas abordaram 

noções de geometria e identificação de figuras, explorando o pensamento visual-espacial. 

Tinha como objetivo analisar as habilidades e os conhecimentos dos alunos surdos acerca da 

geometria, trabalhar por meio de Libras noções de ponto, reta, plano, ângulos, figuras planas e 

identificar objetos geométricos presentes no ambiente. Houve dificuldades na construção dos 

sinais para as formas geométricas, ressaltando que os alunos precisam de uma linguagem 

compartilhada, que permita comunicação e explanação dos conceitos matemáticos, visto que, 
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muitas figuras não tinham sinais próprios, constatando também a importância da utilização de 

recursos visuais. 

Viana e Barreto (2013) tiveram como objetivo investigar elementos que evidenciassem 

a geração de atividades por uma professora para a aprendizagem das estruturas aditivas por 

partes de alunos com surdez. A pesquisa foi feita com uma professora do 5° ano de uma 

escola de Fortaleza. A Teoria da Atividade no ensino da Matemática implica em uma 

aprendizagem com ações e operações e não pode ser concebida como algo pronto e acabado, 

deve ser construído pelo aluno. A conclusão da professora é que seria importante os 

professores conhecerem essa teoria, que não é ensinada a eles. A professora não sabe até que 

ponto os alunos compreendem o conteúdo de Matemática e alega que a surdez é a causa das 

dificuldades dos alunos com o conteúdo matemático, resistindo a tomar teorias como suporte 

para a realidade em sala de aula. Devido a esse pensamento, a professora não faz uso de 

nenhum recurso didático para o ensino de Matemática. 

Zanquetta, Nogueira e Andrade (2013) analisaram se alunos que já tinham estudado 

mediadas de comprimentos haviam construído conhecimento desses conceitos. A pesquisa foi 

realizada com quatro alunos surdos de uma escola de Maringá, no Paraná. Três alunos 

cursavam o 5° ano e um cursava o 7° ano do Ensino Fundamental. Na primeira atividade, os 

alunos deveriam representar as medidas de 1cm, 1mm, 1m e 1km com barbantes. O resultado 

foi uma confusão, pois os alunos falavam em altura, estrada, régua e em peso. Para dois 

alunos o milímetro e o centímetro eram maiores que o metro e, para os outros, os barbantes 

que representavam o metro e o quilômetro não apresentavam diferença. A segunda atividade 

era medir a sala com passos, e as carteiras e a altura dos alunos com palmos. Os alunos 

discutiram os resultados, confirmando-os com uma régua em centímetros. Foi constatado que 

embora os alunos tivessem obtidos resultados satisfatórios na disciplina já estudada, esses 

resultados não se traduziram em conhecimento e compreensão efetivos, concluindo que a 

educação de surdos não se pode limitar apenas em traduzir o conteúdo para Libras, ela 

necessita de métodos ativos que lhe permita suprir a falta de experiência extraclasse. 

Pereira, Campos e Magina (2013) realizaram um estudo de caso em uma escola de 

Ensino Fundamental em Alagoinhas, na Bahia, com o objetivo de investigar a interação dos 

surdos com os jogos digitais e analisar se os jogos favorecem a aptidão natural do educando 

surdo em formular e resolver problemas. A escola conta com dezenove alunos surdos e um 

intérprete, possui sala de recursos multifuncionais para atender os estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Possui também uma especialista que trabalha 
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com estudantes cegos e de baixa-visão e que utiliza o Braille e o Soroban, além de tecnologias 

assistivas. As duas especialistas auxiliam os professores nas adaptações do plano pedagógico 

e que constam no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Doze alunos surdos 

responderam o questionário, a maioria dos entrevistados afirmou que utilizavam diariamente 

o computador, sendo as redes sociais os lugares mais acessados, a ferramenta mais utilizada é 

o MSN por possibilitar diálogos rápidos, logo depois vem o Facebook, 10% dos estudantes 

gostam de aulas na Sala de Informática e 90% preferem aulas na sala de aula. As professoras 

defendem a utilização dos jogos digitais como apoio as aulas de Matemática. Foi ressaltada a 

dificuldade que os alunos surdos têm em se comunicar com ouvintes pelo fato de Libras ser 

sua língua mãe, tornando difícil a compreensão de textos em português. Os alunos valorizam 

a importância dos jogos digitais para a aprendizagem, porém reclamam que em sua maioria 

não possuem legendas que ajudem os jogadores a entenderem o que está acontecendo, 

tornando-se inacessíveis a comunidade surda. 

Neri Santanda (2013) realizou um projeto em uma turma de 9° ano do Ensino 

Fundamental  do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). A turma tinha duas 

alunas surdas e um total de 36 alunos. As atividades realizadas priorizavam o ensino de 

equações de 2° grau com construção e desenvolvimento dentro do contexto da História da 

Matemática. Foram realizadas atividades em vários ambientes como no pátio da escola, na 

sala de aula, no salão nobre e no laboratório de informática e como recursos foram utilizados 

materiais manipuláveis, caderno quadriculado, balança de dois pratos, etc. O resultado do 

projeto foi bastante satisfatório, foi constatado que aulas bem planejadas e bem elaboradas 

contribuem para ensinar e, consequentemente aprender matemática. 

Descrição dos artigos referentes à Deficiência Visual 

Fernandes e Healy (2004) relataram a investigação sobre a apropriação de alguns 

aspectos da noção de geometria, reflexão por aprendizes sem intensidade visual. Foram 

realizadas entrevistas com dois sujeitos cegos do Ensino Médio e o objetivo do trabalho era 

investigar a apropriação de vozes relacionadas ao conceito de simetria no estudo da 

transformação geométrica. Foram realizadas três atividades usando materiais concretos, pois 

os autores ressaltam que o tato e a linguagem são os principais métodos de aprendizagem dos 

cegos. O aluno “a” mostrou não ter nenhum conhecimento prévio sobre transformações 

geométricas e não tem uma boa relação com a matemática. Em relação à Geometria conhecia 

alguns elementos como: ponto médio, bissetriz, etc. A atividade de simetria foi realizada pelo 
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aluno com êxito. Foi ressaltado que a estrutura das tarefas (não tão rígidas) e a ferramenta 

material foram decisivas para o desenvolvimento do trabalho. Não foram descritas as 

atividades realizadas pelo segundo aluno.  

Cegadas, Silva, Rocha, Pereira, Barbosa e Castro (2007) procuraram analisar as 

principais dificuldades que os alunos com deficiência visual encontram para construir o 

conceito de Simetria. As atividades foram realizadas com alunos da 5° série de uma escola 

especializada e uma aluna da 7° série de uma escola regular, as mesmas atividades foram 

aplicadas com alunos da 5° série de uma turma regular para fins de comparações. Ressaltaram 

a importância dos materiais didáticos para alunos cegos como tela, placa de papelão com a 

superfície de cima formada de fios de PVC para que o desenho fique em alto relevo ao traçá-

lo sobre uma folha. Também foi utilizado um geolplano, um pedaço de madeira quadrado 

com pregos formando um quadriculado. Os alunos da escola especializada já estavam 

acostumados a utilizar esses materiais, mas a aluna incluída não era apta a utilizá-los. A aluna 

incluída nunca tinha estudado Geometria, devido a isto contou com atividades extra-classe 

onde estudou conceitos básicos de ponto, reta e ângulos, fez construções na tela até chegar em 

Simetria. Os alunos que estudavam na escola especializada tiveram um bom desempenho na 

realização das atividades, entendendo o que era simetria, mas tendo facilidade na realização 

dos exercícios. A atividade com a tela foi a mais difícil, pois tiveram dificuldade na contagem 

da régua e para colocá-la em posição perpendicular ao eixo.  A aluna incluída teve um ótimo 

desempenho e não teve dificuldade em trabalhar com a tela nem com o geoplano. Na turma 

regular alguns alunos encontraram dificuldades, outros não. Em comparação com os 

deficientes, embora tivessem mais facilidade em desenhar, os alunos sem deficiência visual 

tinham algumas dificuldades conceituais e no manuseio da régua para medir distâncias. Os 

autores concluem que é fundamental a utilização de instrumentos com alunos deficientes.  

  Sodré de Souza (2007) buscou reflexões sobre o resgate do ábaco nas salas de aulas 

das séries iniciais e analisou a influência do instrumento na construção do sistema de 

numeração e da percepção de crianças deficientes visuais sobre a importância do uso do 

instrumento. As atividades foram realizadas com 157 alunos de quartas e quintas séries do 

Ensino Fundamental.  O projeto contou com a participação dos estudantes do Ensino Médio, 

no qual havia duas alunas cegas, e teve como objetivo promover o conhecimento e a 

utilização do Soroban por alunos e professores e perceber a ação dos alunos diante a 

utilização do instrumento. O projeto resultou em ânimo e motivação, pois os alunos sentiram-

se vitoriosos ao saber manipular o material. As professoras não manifestaram interesse na 
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aprendizagem. O Soroban só foi utilizado em dias que o projeto acontecia. Concluiu-se que o 

Soroban facilita a aprendizagem não só de alunos cegos, como também de alunos sem 

deficiência visual, valorizando o raciocínio lógico do sistema de numeração decimal. 

Palmeira, Leite e Prane (2010) pesquisaram a importância do uso do Multiplano para o 

traçado dos gráficos de funções e a elaboração do material adaptado para o ensino de tabelas e 

gráficos a alunos do Ensino Médio. A pesquisa foi realizada em uma turma de 1° ano, em que 

havia três alunos cegos e um aluno com baixa visão. A turma trabalhava com um livro 

didático que também disponibilizava a versão transcrita em Braille. Neste livro apareciam 

vários gráficos construídos utilizando o Braille, porém os alunos tinham dificuldades em 

reproduzir os gráficos utilizando a máquina de escrever em Braille, ou mesmo o reglete. Após 

várias pesquisas em busca de recursos, os professores descobriram o Multiplano, apropriado 

para o estudo de funções. O instrumento consiste em uma placa perfurada de linhas e colunas 

perpendiculares, onde os furos são equidistantes. Nos furos podem ser encaixados rebites que 

em sua superfície apresenta a identificação dos números, sinais e símbolos matemáticos em 

Braille, permitindo o manuseio por pessoas cegas e videntes. O multiplano foi muito 

importante para o trabalho realizado com esses alunos. No decorrer do ano, a professora 

utilizou mais materiais adaptados com figuras de E.V.A, blocos lógicos com texturas 

diferentes, entre outros. 

Ferreira e Manrique (2010) pesquisaram a confecção de uma ferramenta que auxiliasse 

os aprendizes cegos na representação gráfica de função de primeiro grau e na elaboração de 

atividades que demonstrem sua eficiência e funcionabilidade. O aluno-colaborador tinha 

dezoito anos e frequentava o 1° ano do Ensino Médio. A pesquisa foi desenvolvida em cinco 

seções de uma hora, com dados coletados em gravações e vídeos. A primeira seção envolveu 

uma entrevista, as outras relacionadas às atividades com gráficos e a última uma atividade em 

sala de aula com a participação de alguns alunos videntes que realizaram a mesma atividade e 

permitiu a utilização da ferramenta pesquisada. Durante os encontros houve melhoria do 

espaçamento dos pontos em relevo, a colocação dos números dos eixos em Braille e a 

melhoria da fixação dos pontos com massa de modelar. Concluiu-se que ocorreram mudanças 

nítidas no modo que o aluno explorou o espaço e como o plano cartesiano começou a compor 

parte de seus recursos cognitivos em relação às atividades matemáticas.  

Kaleff, Rosa e Votto (2010) fizeram o estudo de alguns recursos didáticos que visam 

motivar o educando com deficiência visual para a aprendizagem de formas e conceitos 

geométricos elementares, tais como quebra-cabeças geométricos planos, jogos artísticos, 
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mosaicos de encaixe, prancha dinâmica para representação de polígonos equivalentes, 

medidores e malhas para aferição de comprimento e áreas, módulos de poliedros articulares e 

de esqueletos poliedros regulares, ábacos entre outros. Este trabalho foi realizado com 

professores e alunos do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro e ligado a vários 

projetos voltados a Geometria para Deficientes Visuais. No primeiro semestre de 2009 os 

materiais foram apresentados aos professores que não conheciam e ficaram surpresos com 

suas potencialidades, ressaltando dinamismo e auxílio às aulas de Matemática.  

Silva e Peixoto (2010) tiveram como objetivo pesquisar como as ferramentas podem 

transformar-se progressivamente em instrumentos de aprendizagem durante uma atividade e 

investigar o nível de usabilidade do Soroban nas operações fundamentais por usuários cegos. 

A pesquisa foi realizada nas cidades de Ilhéus e Itabuna e foram selecionados dois alunos 

cegos do Ensino Fundamental e dois alunos cegos do Ensino Médio. Foram realizados dois 

encontros individuais de duas horas e meia cada, durante os quais os alunos foram instruídos 

em nove tarefas de introdução ao Soroban e oito tarefas envolvendo problemas aditivos e 

multiplicativos. Esta pesquisa apresenta resultados parciais sobre o uso do Soroban na 

aprendizagem da Numeração Decimal. Como resultado parcial, foi constatado que o Soroban, 

apesar de pouco conhecido nas escolas, possibilita a inclusão dos alunos cegos na escola.  

Silva (2013) relata sua experiência de ensinar geometria espacial a três alunos cegos 

do Ensino Médio que cursavam a modalidade Educação de Jovens e Adultos. A autora conta 

que construiu com os alunos, a partir da relação de Euler (V – A + F = 2,onde V = número de 

vértices, A = número de arestas e F = número de faces), poliedros regulares usando palitos de 

pirulito, garrotes e massa de biscuit. A experiência mostra que é possível ensinar o que são 

arestas, vértices e faces de poliedros a alunos cegos, que conseguem conceber como são esses 

sólidos a partir do material concreto que produziram. 

Uliana (2013) relatou uma pesquisa realizada com três estudantes cegos e dois 

professores de matemática de escolas públicas estaduais de Rondônia. O objetivo era 

investigar o processo de inclusão de cegos nas aulas de matemática. A pesquisa foi realizada 

com estudantes do 7° ano do Ensino Fundamental, do 1° ano do Ensino Médio e do 3° ano do 

Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os alunos não tinham acesso aos 

livros didáticos em Braille, dificultando o acompanhamento nas aulas. A autora ressalta como 

problemas a falta de materiais didáticos e o despreparo dos professores. Um aluno ressaltou 

que para aprender matemática é necessário o uso do Soroban, mas os professores não sabiam 

utilizar este material. Apesar dos poucos recursos, os professores utilizam o tato dos 
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estudantes, como mão e dedos no trabalho de união de conjuntos e intersecção, formas 

geométricas feitas no bambu com borrachinha e o próprio corpo humano para entender o 

plano cartesiano. 

Bandeira, Ghedin, Lima e Torres (2013) relataram uma pesquisa que teve como 

objetivo contribuir para que professores em formação inicial de matemática reflitam e 

vivenciem ações para atuar em uma escola inclusiva. A pesquisa se desenvolveu em formas 

de observações com graduandos da Universidade Federal do Acre (UFAC) em quatro escolas 

estaduais de Ensino Médio do município de Rio Branco. Participaram desse projeto dezoito 

alunos do Curso de Licenciatura em Matemática, dois professores da universidade, uma 

professora de matemática da escola pública, uma professora especialista da sala de recursos 

multifuncionais (SRM), uma professora brailista, um professor do Centro de Apoio 

Pedagógico ao Deficiente Visual, uma aluna cega e sua mãe. No inicio do ano era usado 

apenas livro didático em Braille como material didático e pedagógico. A aluna utiliza a 

máquina Perkins, rápida e de fácil manuseio para a escrita em Braille. Também utiliza uma 

prancheta com papel A4 de 40quilos com um reglete e um punção (processo de escrita lento) 

e utiliza também o Soroban para cálculos. Foram verificadas dificuldades conceituais e em 

escrever atividades com símbolos matemáticos. Trabalharam conceitos de geometria 

utilizando materiais adaptados e o multiplano na construção de gráficos. Os autores concluem 

que o professor deve ter apoio desde sua formação sobre inclusão e que é possível o ensino de 

matemática a alunos cegos.   

Palmeira e Wagner (2013) realizaram uma pesquisa em uma escola estadual de 

Vitória, em um 3° ano do Ensino Médio. A turma tinha dezenove alunos, sendo que quatro 

tinham deficiência visual. Era disponibilizado a esses alunos um profissional que transcrevia 

para o Braille as tarefas e produzia materiais necessários para o acompanhamento das aulas. 

Tinham como recursos livros didáticos em Braille e notebooks com o sistema operacional 

DOSVOX. Durante os encontros foram realizadas duas atividades, a primeira envolvia 

trigonometria. A aluna cega conseguiu resolver os exercícios propostos, mas contou com a 

ajuda de uma colega vidente e com a utilização do multiplano. A outra atividade era formular 

questões em grupos para os colegas resolverem, o objetivo dessa atividade era de estimular o 

diálogo e interação entre colegas. Concluiu-se que o professor deve planejar as aulas com o 

cuidado de envolver todos os alunos nas atividades e que a interação, participação e trabalho 

em grupo são suportes para a aprendizagem. 
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Lourenço e Cardoso (2013) investigaram as experiências no processo de inclusão de 

alunos cegos ou com baixa visão, no ensino de matemática, no nível médio de uma escola 

pública do ABC Paulista. Fizeram parte desse trabalho três alunos cegos do primeiro e 

segundo ano, duas professoras de matemática e as professoras da sala de recursos da escola. A 

pesquisa foi feita através de observações e entrevistas. Não foi citado nenhum método 

didático durante as observações, apenas era utilizado o “caderno do aluno” (um livro didático) 

em Braille. A pesquisa não foi concluída, ficando registradas apenas as observações. Com as 

observações concluiu-se que os professores trabalham com aulas em que não é oportunizado o 

uso de recursos didáticos a esses alunos. 

Monteiro, Silva, Costa e Pereira (2013) analisaram a importância do uso de materiais 

adaptados com alunos cegos. A pesquisa foi realizada em uma turma de 6° ano do Ensino 

Fundamental, contendo três alunos que apresentavam baixa visão. O trabalho foi com sólidos 

geométricos em EVA, papel cartão e isopor, envolvendo nomenclaturas, vértices, arestas, 

faces e planificações. Os autores registram que os alunos tiveram um melhor desempenho na 

aula em que foram utilizados esses recursos didáticos do que na aula expositiva, com 

demonstrações de desenhos no quadro. Ressaltam a importância de explorar materiais que os 

alunos possam manusear, pois o tato é o sentido mais desenvolvido pelos alunos cegos ou 

com baixa visão. 

Kaleff, Rosa e Telles (2013) observaram aplicações de atividades didáticas para alunos 

com deficiência visual. A pesquisa foi realizada  com alunos do Ensino Médio, no Rio de 

Janeiro. O nome dado ao projeto foi “Vendo com as mãos”. O conteúdo trabalhado foi 

geometria, tendo como atividades: jogos artísticos geométricos com lagartos, para o ensino de 

polígonos equivalentes e isometria plana; pranchas modeladoras de polígonos equivalentes e 

suas áreas; o tricômetro (material confeccionado com uma roda de bicicleta) para o 

reconhecimento de vários padrões numéricos e medidas de comprimento; malhas com rede 

quadriculada e rede triangular para cálculos de áreas, entre outros. Os autores relataram que as 

atividades foram enriquecedoras, tanto para os professores, quanto para os alunos, pois os 

participantes reconheceram a potencialidade didática e a importância do envolvimento com 

materiais de sucatas e baixo custo. 

Mello (2013) analisou as representações matemáticas de alunos deficientes visuais. 

Foram observadas duas aulas de uma escola estadual de Santo André-SP, em que ocorreu a 

introdução do Teorema de Pitágoras. A pesquisa foi com duas professoras de matemática de 

duas oitavas séries que contavam com duas especialistas que transcreviam as atividades para o 
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Braille. Uma das professoras produziu sua aula normalmente, sem utilizar nenhum recurso 

didático. O aluno cego apenas copiava o que era ditado pelo colega. O exercício era um 

triângulo, não foi desenhada a figura para ele, apenas dados os valores de a e b para calcular o 

c. Pelo fato de o aluno ter conseguido resolver o exercício, a professora achou que era 

suficiente a explicação daquela maneira. A segunda professora usou um esquadro para 

explicar o que era um triângulo retângulo e tratou o aluno cego com mais atenção, 

questionando o entendimento dele, salientando o quão importante é a aproximação 

aluno/professor.  

Discussão dos Resultados 

Neste item serão apresentados os resultados encontrados nas análises. Os dados foram 

separados em duas categorias e cada categoria apresenta subcategorias.  

1) Estratégias e materiais didáticos utilizados com deficientes auditivos:  

Os recursos mais utilizados e mais indicados pelos autores para o ensino-

aprendizagem de alunos com deficiência auditiva são a línguas de sinais, materiais concretos 

e materiais de apoio visual.  

a) Libras: 25% dos artigos registram que os professores trabalham com libras na 

sala de aula, acreditando ser essencial pelo fato de oportunizar a comunicação entre aluno e 

professor. 

b) Material concreto: 62,5% dos artigos relatam situações em que os professores 

utilizam materiais concretos como suporte em suas aulas. Esses professores crêem que os 

alunos surdos se destacam por serem perfeccionistas e por fazerem bom uso dos sentidos 

sensoriais como a visão e o tato. 

c) Material de apoio visual: 31,25% dos artigos registram que os professores 

usam materiais visuais para ensinar matemática aos alunos. Os mais utilizados são figuras 

geométricas, tecnologia informática e jogos digitais. 

d) Nenhum material: 11% dos artigos relataram que os professores não usam 

nenhum recurso didático nas aulas de matemática. 

Para melhor visualização desta classificação, foi construído o quadro 4, contendo os 

artigos que se enquadraram em cada subcategorias.  Salientando que há artigos inclusos em 

mais de uma subcategoria. 
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LIBRAS 
MATERIAL 

CONCRETO 
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  Artigo 09 Artigo 08   

  Artigo 10     

  Artigo 12     

  Artigo 15     

  Artigo 16     

  Artigo 08     

Quadro 4 – Artigos Referentes à Deficiência Auditiva de acordo com suas subcategorias 

A figura 1 apresenta os percentuais encontrados nas subcategorias da deficiência 

auditiva. 

 

Figura 1 – Distribuição dos recursos didáticos mais utilizados pelos professores com alunos Deficientes 

Auditivos  
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em sua maioria, acompanhados de algum outro recurso didático 
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em suas aulas. Ressaltam a importância da exploração de materiais que os alunos possam 

manusear. A utilização do Soroban e do Multiplano esteve presente na maior parte dos artigos 

analisados. 

Abaixo o quadro 5, com os artigos referentes a deficiência visual e suas subcategorias. 

BRAILLE MATERIAL CONCRETO 
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  Artigo 29 

  Artigo 30 

  Artigo 31 

Quadro 5 – Artigos Referentes à Deficiência Visual de acordo com suas subcategorias 

A figura 2 apresenta os percentuais encontrados nas subcategorias da deficiência 

visual. 

 

Figura 2 – Distribuição dos recursos didáticos mais utilizados pelos professores com alunos Deficientes Visuais  
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Os artigos analisados evidenciam ser de extrema importância o uso de recursos 

didáticos diferenciados para o processo de ensino-aprendizagem de matemática para alunos 

surdos e cegos. Os professores utilizam materiais concretos e visuais com alunos surdos, 

porém para a aprendizagem ser significativa, é necessária a adaptação da comunicação entre 

aluno/professor e aluno/aluno, sendo imprescindível a utilização da língua de sinais por 

professores e alunos.  

Com alunos cegos, é recomendável a utilização de materiais que eles consigam 

manipular, pois a utilização das mãos para sentir e imaginar o que se está aprendendo é 

fundamental para esse grupo. Constata-se a importância do uso do Braille para a 

aprendizagem, porém são poucos os professores que sabem utilizar esse recurso. Também é 

possível afirmar que existe a carência de se trabalhar aspectos da inclusão na formação inicial 

e continuada dos professores no que se refere a estratégias de ensino, elaboração de aulas com 

metodologias diferenciadas destinadas a alunos cegos e surdos. Para que isso aconteça, é 

preciso que os docentes se sensibilizem quanto à necessidade de aprimoramento de suas 

práticas, se comprometendo ainda mais com a qualidade de ensino para alunos cegos e surdos. 

Para o sucesso da aprendizagem, o professor necessita respeitar as limitações, tratando o 

aluno com atenção e carinho, nunca subestimando a capacidade de aprender do aluno cego ou 

surdo. Ressalta-se também a necessidade do entrosamento na comunicação entre o aluno e o 

professor. O entendimento entre professor e aluno é essencial para que aconteça a 

aprendizagem. 
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