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APRESENTAÇÃO 
 

A publicação da quarta versão da Coleção Educação Matemática na 
Amazônia, iniciada em 2010, pela SBEM-PA - Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática, durante a realização do IX EPAEM - IX Encontro 
Paraense de Educação Matemática, consolida o movimento de educação 
matemática em nossa região. Essa publicação materializa o sonho de 
disponibilizar um espaço de divulgação da produção de conhecimentos no 
campo da educação matemática voltados à região Amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônia um 
conjunto de obras diversificadas tendo em vista os avanços dos estudos 
sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros de estudos 
do país e, mais recentemente, na região Norte e, principalmente, em Belém 
do Pará. Nesse sentido foram organizados os 11 volumes da Coleção IV 
Educação Matemática na Amazônia. 
 

Uma das metas estabelecidas pela Diretoria Regional da SBEM-PA é 
publicar a versão eletrônica desta coleção, para ser disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, bem como dar seguimento ao 
projeto da revista com a publicação da revista eletrônica intitulada 
Educação Matemática na Amazônia em Revista. 
 

Neste volume os autores discutem a educação de portadores de 
necessidades especiais, tendo em vista a educação matemática de surdos 
por meio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).  Apresentam questões 
relacionadas a comunicação no ensino de surdos, com destaque as 
correlações entre o ensino de matemática e LIBRAS.  A partir do 
conhecimento de sinais, propõem atividades voltadas ao ensino das 
operações básicas da Matemática. 

 
 

Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 
                                                                    Maria José Freitas Mendes 

  Miguel Chaquiam 
     (Organizadores) 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO DE SURDOS 
algumas abordagens 

 

 

INTRODUÇÃO 
 
 Vislumbrando a história da educação dos surdos, podemos dividi-la 
em duas fases: na primeira fase (Antiguidade), o surdo é concebido como 
"não humano" e, portanto, não educável; já na segunda fase (a partir de 
século XVI), o surdo é visto como humano e educável (LIMA, 2004).  
 

Nesse contexto, da segunda fase da história da educação dos 
surdos, percebemos o surgimento de espaços educativos com a finalidade 
de educar crianças surdas, por meio de diferentes propostas que visavam 
sistematizar a práxis pedagógica desses alunos. E, segundo Lima (2004), 
essas escolas eram divididas em dois grandes grupos: 
 

aquelas que defendiam a tese de que a educação do surdo devia ser 
orientada a partir de sua oralização - abordagem oralista; e aquelas 
que relevavam a língua de sinais utilizada pelos surdos e concebiam 
que essa mesma língua devia ser reconhecida e usada no âmbito 
escolar - abordagem gestualista (LIMA, 2004, p. 21). 

 
Deste modo, mesmo em meio às discordâncias entre estes grupos, 

percebemos a possibilidade do desenvolvimento das competências 
escolares por parte dos alunos surdos, a partir das abordagens adotadas 
pelos educadores da época.  O que nos levou a compreender que no 
período entre a afirmação de que o surdo era, sim, capaz de aprender até 
o desenvolvimento de métodos para proporcionar o ensino ao aluno surdo, 
percebeu-se como possível a sua "humanização" por meio de sua 
educação. 

 
Essas marcas históricas repercutiram e repercutem até os dias 

atuais nas discussões sobre a educação de surdos no Brasil, haja vista os 
movimentos sociais e educacionais cada vez mais presentes na construção 
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das propostas para a educação desses sujeitos e principalmente o 
reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras), dado pela Lei nº 
10.436 de 24 de abril de 2002 e reforçado pelo Decreto nº 5.626 de 22 de 
dezembro de 2005, que trazem sempre a tona as abordagens utilizadas no 
passado para reforçar a importância da Libras. 

 
Assim, acreditamos que as discussões sobre a educação de surdos 

que historicamente passaram por questões acerca de os surdos serem 
humanos ou não, qual a melhor forma de se educar um surdo, etc. 
poderiam ter sido mais significativas se tivessem considerado o fato de o 
indivíduo tem uma língua ou não, ou seja, reconhecer ou não a 
singularidade da pessoa surda dada pela utilização de uma língua de 
modalidade gesto-visual. 

 
Nesse sentido, entendemos que a língua/linguagem exerce papel 

preponderante na constituição dos sujeitos, de modo que “é nela, por ela e 
com ela que (...) nos tornamos ‘humanos’” (LACERDA, 1998b, p. 38-39). 

 
Deste modo as abordagens na educação de surdos apresentadas 

neste livro buscam elucidar junto aos leitores diferentes formas de 
conceber a educação de surdos e a importância do uso da língua de sinais 
na educação em especial no ensino da matemática. 
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RUAKÉ1 UM GRUPO DE PESQUISA NA AMAZÔNIA  
 

Em nível mundial, as discussões acerca da educação de pessoas 
com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) ao longo dos anos 
resultaram em documentos que indicam que é necessário promover 
mudanças, tanto no campo das políticas quanto das práticas escolares, 
que, geralmente, têm como base a ideia de alunos homogeneizados. Nesse 
contexto, a inclusão dos alunos com NEE em classes comuns do ensino 
regular apresenta-se como algo consensual. 

 
No Brasil esse movimento toma força a partir da promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, provocando 
inquietação nas escolas públicas e privadas da educação básica, que vêm 
buscando pôr em prática os pressupostos da inclusão. O processo de 
inclusão deve garantir que os alunos com NEE participem da comunidade 
de aprendizagem, além de promover um real avanço nas habilidades 
cognitivas de socialização. 

 
Porém, algumas pesquisas mostram, principalmente, nas escolas de 

ensino regular, que determinadas práticas pedagógicas não garantem o 
processo de ensino e aprendizagem de muitos alunos. Isso sem se falar 
nos alunos com NEE, os quais necessitam de métodos de ensino 
diferenciados e de adaptação curricular para promover seu 
desenvolvimento e aprendizado. 

 
Nesse sentido, é necessário e urgente invertemos essa lógica e 

desenvolvermos ações pedagógicas eficazes para promover a inclusão, sem 
perder de vista que o papel da escola é de garantir que o acesso, a 
permanência e a qualidade sejam disponibilizados aos alunos na proporção 
das dificuldades e/ou limitações criadas pela sociedade. Ou seja, é 
necessário garantir a estes uma interação e participação plena em toda 
comunidade de aprendizagem, indo além dos limites da convivência entre 
os com ou sem NEE. 
 
                                                        
1 Palavra do vocabulário Tupi que significa “perto, ao lado, junto”. O Ruaké é um Grupo de 
Pesquisa em Educação em Ciências, Matemáticas e Inclusão do Instituto de Educação 
Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA). 
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A realidade é complexa no que diz respeito ao ensino de ciências e 

matemática para alunos com NEE nas escolas regulares, pois encontramos, 
nas salas de aula, professores que se julgam não preparados e, 
consequentemente, com dificuldades para desenvolver métodos e 
adaptações necessárias aos “novos” alunos, uma vez que há pouco tempo 
estes últimos frequentavam apenas escolas especiais. 

 
As discussões, principalmente nas últimas décadas, sobre a inclusão 

de pessoas com NEE, estão se difundindo cada vez mais em nosso meio, 
trazendo novos desafios para o cenário escolar e, consequentemente, para 
as pesquisas referentes à Educação de modo geral. Não tem sido diferente 
na área da Educação Matemática, e temos visto que um novo eixo de 
pesquisa tem se estruturado. Este eixo vem se transformando em um polo 
agregador de um grupo de pesquisadores preocupados com o 
desenvolvimento de uma Educação Científica e Matemática “para todos”, 
na qual as particularidades associadas às práticas matemáticas dos 
diferentes aprendizes são valorizadas e entendidas, ao invés de serem 
esquecidas, ignoradas ou até mesmo consideradas ilegítimas. 

 
Nesse contexto, as atitudes de inclusão e exclusão ainda estão 

ligadas aos modelos de “seres humanos perfeitos e/ou normais”, 
contribuindo para reforçar a ideia de segregação, incapacidade e 
anormalidade. Durante algum tempo, buscou-se a educação individual da 
pessoa com NEE como forma de aproximação com as pessoas ditas 
normais, objetivando desenvolver sua normalidade e facilitar o processo de 
integração por meio da aprendizagem. "A ideia inicial foi, então, a de 
normalizar estilo ou padrões de vida, mas isto foi confundido com a noção 
de tornar normais as pessoas deficientes" (SASSAKI, 1997, p.32). 

 
Algumas estratégias desenvolvidas para minimizar esse tipo de 

segregação foram as novas denominações, como excepcionais, deficientes, 
portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais, 
portadores de necessidades educativas especiais e mais recentemente 
pessoas com Necessidades Especiais. No entanto o problema vai além das 
nomenclaturas atribuídas, passando pelo viés político-ideológico e social, 
impregnado por concepções e práticas de um passado que privilegiava a 
segregação em detrimento da integração. Segundo Wanderley (2001, 
p.17), esta segregação está atrelada a “rótulos de inúmeros processos e 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 6 
 

 
13 

 

categorias, uma série de manifestações que aparecem como fraturas e 
rupturas no vínculo social - ou seja: a exclusão social...”. 

 
Devemos considerar o processo de inclusão da pessoa com NEE 

como um dos novos paradigmas da educação, no caso brasileiro, 
legalmente amparado pela Lei nº 9.394/96, a qual delega à família, à 
escola e à sociedade o compromisso com efetivação de uma proposta de 
escola para todos. 

 
Nesse sentido, a sociedade e o poder público deverão despertar 

para várias prioridades que permitam efetivar os pressupostos básicos da 
escola inclusiva: a aceitação, a compreensão, o respeito, a educação de 
seres humanos especiais. A inclusão dessas pessoas supõe uma superação 
dos preconceitos, metodologias de trabalho e conhecimento científico. 

 
Nesse contexto, o Grupo de pesquisa Ruaké do Instituto de 

Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), realiza pesquisas na área de Educação em Ciências, Matemática e 
Inclusão com o objetivo de acompanhar e refletir sobre os processos de 
escolarização de estudantes com NEE, discutindo a adequação das práticas, 
políticas educacionais e desempenho acadêmico dos estudantes. 

 
O Ruaké realiza reuniões semanais nas dependências do 

IEMCI/UFPA para fins de estudos dos referenciais teóricos, socialização e 
debates de textos da área de estudo. Também serão desempenhadas 
pesquisas bibliográficas que subsidiam os estudos, debates acerca da 
educação de pessoas com NEE. 

 
Os projetos de pesquisa dos integrantes do Ruaké, em nível de 

graduação, mestrado e doutorado, serão construídos a partir das 
investigações dos membros que compõem o próprio Grupo. Conforme 
exigência da área de Ciências e Matemática. Além disso, a cada ano o 
Grupo contará com integrantes oriundos das novas turmas de graduação, 
mestrado e doutorado. 

 
Atualmente os subprojetos de pesquisa do Grupo estão relacionados 

às várias Necessidades Especiais - surdez, cegueira, surdocegueira, 
autismo e educação hospitalar. 
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Finalmente, acreditamos que o processo de inclusão de pessoas 

com NEE deve ser parte integrante das discussões acadêmicas, que 
objetivem atingir educação para todos. A inclusão escolar traz no seu bojo 
a equiparação de oportunidades, a mútua interação de pessoas com e 
necessidades especais e o pleno acesso aos recursos da comunidade 
escolar.  
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AS ABORDAGENS NA EDUCAÇÃO DE SURDOS 
 
 Falar das abordagens2 utilizadas na educação de surdos é caminhar 
pela história dessa educação. Pois, em geral cada abordagem foi construída 
a partir de um momento histórico relacionado ao ensino formal do surdo, 
tanto em âmbito internacional quanto nacional, conforme apresentamos a 
seguir. 
 
 
Abordagens na educação de surdos no contexto internacional 

 
Iniciamos então nosso caminhar pelo século XVI, no qual, Girolamo 

Cardano3 e Pedro Ponce de Leon4 foram os pioneiros na educação dos 
surdos, apoiando-se em métodos que pretendiam ensinar o surdo a falar, 
ler e escrever. E, segundo Sacks (1998, p. 29), "a noção de que a 
compreensão das ideias não dependia de ouvir palavras era 
revolucionária".  

 
De acordo com Lacerda (1998a), nas experiências iniciais de educar 

o surdo, além da atenção dada à fala, a língua escrita também 
desempenhava papel fundamental. A datilologia era amplamente utilizada, 
por meio de alfabetos digitais que eram inventados pelos próprios 
professores. Tais experiências se ancoravam na ideia de que se o surdo 
não podia ouvir a língua falada, ele podia lê-la com os olhos, e ainda: 

 
Falava-se da capacidade do surdo em correlacionar as palavras 
escritas com os conceitos diretamente, sem necessitar da fala. Muitos 
professores de surdos iniciavam o ensinamento de seus alunos 
através da leitura-escrita e, partindo daí, instrumentalizavam-se 
diferentes técnicas para desenvolver outras habilidades, tais como 
leitura labial e articulação das palavras (LACERDA, 1998a, p. 2). 

 
                                                        
2 Métodos e filosofias utilizadas na educação dos surdos. 
3 Foi um cientista e sábio à moda de seu tempo, matemático, filósofo, médico. Fez seus 
estudos em Pádua, posteriormente mudou-se para Milão. Na matemática foi o primeiro a 
introduzir as ideias gerais da teoria das equações algébricas. 
4 O espanhol Pedro Ponce de Leon é, em geral, reconhecido nos trabalhos de caráter 
histórico como o primeiro professor de surdos (LACERDA, 1998, p. 1-2). 
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Nos séculos que se sucederam, surgiram "professores" (em vários 

países do mundo) que se dedicaram à educação dos surdos. Porém, 
existiam obstáculos no processo de educação dessas pessoas, os quais 
estavam relacionados à discordância quanto aos métodos de ensino a 
serem aplicados. Dessa forma, podemos distinguir, "nas propostas 
educacionais vigentes [na época], iniciativas antecedentes do que hoje 
chamamos de ‘oralismo’ e outras antecedentes do que chamamos de 
‘gestualismo ’" (LACERDA, 1998a, p. 2). 

 
Na segunda metade do século XVIII, na França, o abade Charles 

Michel De l‘Epée passa a ser considerado o pioneiro a utilizar a língua de 
sinais na educação dos surdos. O abade aprendeu a língua de sinais 
estabelecendo contato com grupos de surdos que vagavam pelas ruas de 
Paris (SACKS, 1998). Nesse sentido, podemos considerar o encontro de De 
l‘Epée com estes como o marco zero da língua de sinais na educação de 
surdos. Vale ressaltar que, devido aos relevantes resultados obtidos com 
sua metodologia, em 1755, De l‘Epée transformou sua própria residência 
na primeira escola para surdos a receber auxílio do poder público, o 
"Instituto de Surdos e Mudos de Paris", utilizando, no trabalho pedagógico, 
uma abordagem gestualista (LIMA, 2004). 

 
 No entanto, essa realidade estava longe de alcançar todos os 

países, pois enquanto o gestualismo para a educação do surdo era 
difundido na França, em outros países da Europa o método oral ganhava 
força, sobretudo na Alemanha e Inglaterra. As discussões realizadas entre 
De l‘Epée (método gestualista) e Heinicke (método oralista), no final do 
século XVIII, configurariam o início da polêmica sobre os métodos 
educacionais para educar o surdo (MARCHESI, 1987). Essas divergências, 
entre métodos de ensino, fomentaram grandes discussões durante o II 
Congresso Internacional sobre Instrução de surdos, ocorrido em 1880, em 
Milão, na Itália, quando o movimento pró oralismo, liderado por Alexander 
Graham Bell5 (1874-1922), desqualificou a utilização simultânea da fala e 
dos sinais, apontando-a como uma desvantagem, pois impedia o 

                                                        
5 O mais influente e importante representante do método Oralista, inventor do 
telefone, professor de fisiologia vocal na Universidade de Boston - Estados Unidos 
da América - e fundador da Associação Americana para Promoção do Ensino da 
Fala aos Deficientes Auditivos. 
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desenvolvimento da fala, da leitura labial e da precisão das ideias. Nesse 
congresso, foi declarado que o uso da língua de sinais deveria ser banido, 
de forma oficial e definitiva, das escolas (SACKS, 1998). 

 
Segundo Lima (2004, p. 20), "o Congresso de Milão é considerado 

um marco na história da política institucional de erradicação da língua de 
sinais, e também da exclusão radical dos profissionais surdos do ambiente 
educacional". Vale ressaltar que nesse Congresso internacional foram 
reunidos profissionais ligados à educação de surdos e, dentre eles, poucos 
eram surdos! O Congresso comemorou, então, a vitória do oralismo sobre 
a "inferioridade" da língua de sinais. 

 
Reportando-se ainda ao Congresso de Milão, Sacks (1998, p. 40) 

ressalta: 
 

Os próprios professores surdos foram excluídos da votação, o 
oralismo saiu vencedor e o uso da língua de sinais foi "oficialmente" 
abolido. Os alunos surdos foram proibidos de usar sua própria língua 
"natural" e, dali por diante, forçados a aprender, o melhor que 
pudessem, a (para eles) "artificial" língua falada. E talvez isso seja 
condizente com o espírito da época, seu arrogante senso da ciência 
como poder, de comandar a natureza e nunca se dobrar a ela. 

 
As atas finais do Congresso de Milão (1880) configuraram 

documentos que nortearam as propostas educacionais para os surdos no 
final do século XIX, até aproximadamente 1970, ou seja, por quase um 
século, influenciaram diretamente as políticas públicas da educação desses 
sujeitos, e indicavam o que se segue: 
 

O Congresso, considerando a incontestável superioridade da palavra 
sobre os signos para devolver o surdo à sociedade e para dar-lhe um 
melhor conhecimento da língua, declara que o método oral deve ser 
preferido ao da mímica para a educação e instrução dos surdos-
mudos... O Congresso, considerando que os usos simultâneos da 
palavra e dos signos mímicos têm a desvantagem de inibir a leitura 
labial e a precisão das ideias, declara que o método oral puro deve 
ser preferido (GRÉMION, apud LIMA, 2004, p. 21). 
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Nas escolas e nos institutos de surdos foram usadas algumas medidas 
"preventivas" para coibir a prática da língua de sinais, tais como: 
obrigavam os alunos surdos a sentarem sobre suas mãos; retiravam as 
pequenas janelas de vidro das portas das salas de aula, para impedir a 
comunicação por meio da língua de sinais entre os alunos; além de 
demitirem os professores surdos e seus monitores. 
 

Como destaca Lulkin (1998, p. 38): 
 

Para estabelecer uma nova pedagogia e promover a educação das 
novas gerações de pessoas surdas, criaram-se sistemas reabilitadores 
altamente refinados na regulação e controle do corpo. Retirou-se a 
língua de sinais de circulação no espaço escolar e demitiram-se os 
professores surdos, eliminando, também, o papel do adulto surdo, 
produtor e reprodutor de aspectos culturais da comunidade de surdos. 
No seu lugar, a balança dos poderes pende para as técnicas de 
treinamento e para as práticas e aparelhos ortopédicos: as próteses, 
os implantes, as cirurgias, o treinamento auditivo, a leitura labial, a 
articulação dos fonemas, as audiometrias, os exercícios respiratórios, 
a aquisição de vocabulário, etc. 

 
Nesse sentido, toda a educação acadêmica e, muitas vezes familiar, 

estava relacionada às habilidades individuais do aluno surdo em 
desenvolver a oralidade, o que, geralmente, não acontecia com êxito. O 
produto dessa educação, que subordinava o currículo escolar ao 
desenvolvimento da oralidade, foi uma população de surdos que cresceu e, 
com raras exceções, transformou-se em "analfabetos funcionais". O 
oralismo e a proibição da língua de sinais trouxeram consigo desgastes e 
prejuízos históricos para o processo educacional dos surdos, deixando-os 
sem condições efetivas de interação e participação social (SACKS, 1998). 

 
Com a decadência dos métodos orais, a partir de uma série de 

críticas fundamentadas pelos limites que apresentavam, surgem nos 
Estados Unidos, na década de 1960, estudos sobre as línguas de sinais 
utilizadas pelas comunidades surdas. De acordo com Marques (2008): 
 

As línguas de sinais pareciam visivelmente erradicadas no ambiente 
educacional até que Willian C. Stokoe, em 1960, abordou estudos 
sobre a Língua de Sinais Americana. [...] Desde então houve uma 
crescente repercussão das pesquisas linguísticas em respeito a estas 
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línguas, pois apresentavam uma modalidade de língua diferente da 
prognosticada pelos linguistas (MARQUES, 2008, p. 50). 

 
Em suas pesquisas acerca da American Sign Language (ASL6), 

Willian C. Stokoe encontrou uma estrutura que se assemelhava àquela das 
línguas orais, a partir de suas investigações atribuiu status linguístico à 
ASL. Como Quadros (2004) descreveu: 
 

As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como 
línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como 
um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem. Stokoe, 
em 1960, percebeu e comprovou que a língua de sinais atendia a 
todos os critérios linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na 
sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de 
sentenças (QUADROS, 2004, p. 30). 

 
E a partir das pesquisas de Willian C. Stokoe a ASL foi reconhecida 

como língua natural da comunidade surda, desencadeando uma crescente 
influência no processo de educação desta comunidade, que influenciou 
consideravelmente o cenário internacional na educação de surdos. 
 
 
Abordagens na educação de surdos no contexto nacional 
 

O processo educacional dos surdos no cenário nacional teve início 
no segundo império, na década de cinquenta do século XIX, com as ideias 
trazidas da França por Edward Huet7. Nesse momento foi criado, pela Lei 
no. 839, de 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, o Imperial 
Instituto de Surdos Mudos – IISM, que ficou conhecido como a primeira 
escola de surdos no Brasil. Em 1956, a instituição passou a se chamar 
Instituto Nacional de Surdos Mudos (INSM) e, mais tarde, Instituto 

                                                        
6 Língua de Sinais Americana 
7 Existem divergências em relação ao primeiro nome de Huet. Nas suas produções 
em seus anos de permanência no Brasil, assina simplesmente “E. Huet”. Em vários 
documentos e publicações sobre a história do INES é usado o nome Ernest. 
Recentemente, em artigo da Revista da FENEIS, foram apresentados indícios de 
que seu nome seria Eduard (FENEIS, 2002). 
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Nacional de Educação de Surdos (INES), em 1957 (DÓRIA, apud 
MAGALHÃES 2006, p. 18). 
 

O Instituto teve como primeiro professor Edward Huet, cidadão 
surdo francês, que trouxe a Língua de Sinais Francesa para auxiliar no 
processo de educação do surdo. Portanto, foi considerado como o 
introdutor da Língua de Sinais francesa no Brasil, provocando uma fusão 
desta com a Língua de Sinais utilizada pelos surdos em nosso país 
(GOLDFELD, 1997). 
 

Sobre o método adotado por Huet para a educação de surdos, 
naquela época, supõe-se que era a "didática especial dos surdos-mudos". 
Segundo Perlin (2002, p. 72): 
 

Tratava-se do mesmo processo utilizado por De l‘Epée no Instituto de 
surdos de Paris. Huet também se interessou pela formação de 
professores de surdos, porém o pouco tempo de permanência no 
Brasil não foi suficiente para que essa profissão pudesse se 
desenvolver. 

 
Em 1911, o IISM segue a tendência mundial (Congresso de Milão) e 

estabelece o oralismo puro em todos os conteúdos focalizados do currículo 
como metodologia de ensino. Entretanto, no Brasil, a Língua de Sinais 
sobreviveu na sala de aula até 1957. A metodologia De l‘Epée, como 
assinala Perlin (2002, p. 75), 
 

continuou no Brasil até 1901. Nos anos seguintes, o Instituto 
caminhou para a concepção oralista na educação de surdos e, em 
1930, instaurou-se definitivamente a visão clínica, quando o Instituto 
passou a fazer parte do Ministério da Educação e Saúde. 

 
Do final do século XIX até o final da década de 60 do século XX, o 

método oralista predominou na educação do surdo. Por meio desse 
método, que excluía a língua de sinais, os professores acreditavam que os 
surdos, primeiramente, deveriam "falar", para que pudessem ser 
integrados (formados) juntos aos ouvintes. Nesse sentido, Perlin (2002) 
traz relatos de alunos surdos educados por meio do método oralista nas 
instituições/internatos, entre 1921 e 1960, nos quais são descritos os 
horrores e as perseguições sofridas durante o apogeu do oralismo. 
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No auge do oralismo, o uso da língua de sinais foi banido e proibido 
nos recintos tanto das instituições educativas ou da família como nas 
organizações de surdos. Os surdos eram submetidos, às vezes, a 
castigos pesados caso utilizassem a língua de sinais. Houve histórias 
de impedimento de contato pessoal entre surdos, repressões e outros. 
Até os dias de hoje, esses surdos continuam com estranhos receios. 
Também existem casos de surdos que se voltaram contra a própria 
língua de sinais considerando-a como não-motivadora da convivência 
social, além de outros estereótipos contra a sua própria língua. 
(PERLIN, 2002, p. 42). 

 
No início da década de 1970, psicólogos, professores e pais de 

surdos começaram a avaliar os resultados pouco significantes obtidos por 
meio do método oral na educação dos surdos. Nesse sentido, Sacks (1998, 
p. 41) afirma: 
 

Nada disso teria importância se o oralismo funcionasse. Mas o efeito, 
infelizmente, foi contrário ao desejado - pagou-se um preço 
intolerável pela aquisição da fala [...] O oralismo e a supressão da 
língua de sinais acarretaram uma deterioração marcante no 
aproveitamento educacional das crianças surdas e na instrução dos 
surdos em geral. 

 

Durante várias décadas a educação dos indivíduos surdos 
fundamentou-se nos princípios do oralismo. Tal experiência revelou uma 
educação especial ou uma educação integradora fragilizada 
academicamente no que diz respeito aos resultados alcançados 
(GOLDFELD, 1997). Grande parte dos indivíduos surdos profundos, por 
exemplo, não conseguiram desenvolver uma fala que se compreendesse 
bem. E, no que diz respeito aos demais indivíduos surdos, o 
desenvolvimento atingido foi parcial e tardio em relação à apropriação de 
fala apresentada pelos ouvintes, apontando para um retardo no 
desenvolvimento global significativo. A aprendizagem da leitura e da 
escrita, por exemplo, apresentava-se, geralmente, tardia e com problemas, 
constituindo sujeitos parcialmente alfabetizados após um longo período de 
escolarização (FERNANDES, 1989, 2003). 

 
Segundo Bueno (1982, p. 38), é possível confirmar que uma das 

características mais relevantes no processo de alfabetização de surdos é a 
seguinte: 
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O ensino da leitura e escrita para deficientes auditivos esbarrou 
sempre nos problemas relacionados com sua dificuldade de 
comunicação em geral. Como a escrita foi sempre ensinada às 
crianças ouvintes em correspondência com a linguagem oral, este 
também foi o caminho seguido pelos educadores de crianças surdas. 

 
As práticas que eram adotadas na educação dos surdos e também a 

forma como a língua falada era trabalhada desperdiçavam muito tempo da 
criança surda, geralmente lhe ensinando a construir frases sem lógica. 
Atualmente verificamos, com certa frequência, algumas práticas de 
educação, que priorizam a produção de fala com pouco ou nenhum sentido 
para o surdo, consumindo horas em treinamentos, sem proporcionar uma 
aprendizagem de uma linguagem significativa. O maior obstáculo parece se 
configurar na "necessidade" de se ensinar a língua oral, processo que 
ocorre naturalmente com o indivíduo ouvinte, pois esta é adquirida sem 
precisar de nenhum procedimento "especial". 

 
No final da década de 1970, é introduzida, no Brasil, a Comunicação 

Total8, após a visita de Ivete Vasconcelos, professora de surdos da 
Universidade Gallaudet9. Marchesi (1987) posicionando-se contrário à 
Comunicação Total, argumentando que não é importante somente 
apresentar ao aluno surdo diferentes formas de se comunicar (diferentes 
códigos) para que faça a sua escolha. É necessário, além disso, saber se o 
conhecimento e a incorporação de tais códigos, por parte do aluno, estão 
se dando de modo eficiente. 

 
Diante das críticas a respeito da adoção da Comunicação Total na 

educação de surdos, os estudos de Willian C. Stokoe, acerca da 
legitimidade da ASL, ganham força em várias partes do mundo e 

                                                        
8 A Comunicação Total é um método que, no trabalho escolar, traduz-se por uma 
completa liberdade de quaisquer estratégias, que permitem o resgate de 
comunicações, total ou parcialmente bloqueadas. Dessa forma, o estudante é 
"livre" para utilizar todas as formas possíveis - mímica, gestos, língua de sinais, 
leitura labial e leitura escrita para se comunicar. Caberá à criança surda “escolher" 
os recursos comunicativos apropriados a uma dada situação interlocutiva 
(CICCONE, 1996). 
9 Foi a primeira instituição de ensino superior especificamente para surdos, 
fundada em 1864, em Washington, nos Estados Unidos. 
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despertam um novo olhar sobre as línguas de sinais. Nesse contexto 
surgem, na década de 1980, as discussões iniciais sobre a implantação do 
bilinguismo como proposta educacional a ser utilizada na educação de 
surdos. Assim: 

 
começou-se a inserir as línguas de sinais das comunidades surdas nos 
ambientes educacionais, o que contribuiu diretamente para o 
aparecimento da abordagem bilíngue na educação de surdos, que nos 
mostra que o surdo precisa ter contato, o quanto antes, com uma 
língua de sinais, que ele possa se apropriar e interagir sem necessitar 
de "metodologias especiais de aprendizagens" (SALES, 2008, p. 58). 

 
 

Algumas pesquisas (MOURA, 1993; TRENCHE, 1995) nos mostram 
que as línguas de sinais são línguas legítimas, contemplando a maioria dos 
requisitos de que trata a Linguística nas linguagens orais. Tais autores 
apontam que a língua de sinais, concebida pelas comunidades de surdos, é 
o formato de uma linguagem mais compreensível ao surdo, devido ser 
considerada sua língua natural.  Mesmo privado da audição, ele pode 
desenvolver habilidades em uma linguagem visuoespacial, contribuindo 
para o seu desenvolvimento integral e também para sua constituição como 
sujeito. Desse modo: 

 
A língua de sinais é considerada a mais adaptada à pessoa surda, por 
contar com a integridade do canal visogestual. Porque as interações 
podem fluir, a criança surda é exposta, então, o mais cedo possível, à 
língua de sinais, aprendendo a sinalizar tão rapidamente quanto as 
crianças ouvintes aprendem a falar. Ao sinalizar, a criança desenvolve 
sua capacidade e sua competência linguística, numa língua que lhe 
servirá depois para aprender a língua falada, do grupo majoritário, 
como segunda língua, tornando-se bilíngue, numa modalidade de 
bilinguismo sucessivo (LACERDA, 1998a, p. 5). 

 
Outros trabalhos (FERREIRA-BRITO, 1995; QUADROS, 1997, 2004), 

nos mostram que os surdos se apropriam com naturalidade e rapidez das 
línguas de sinais, permitindo-lhes uma comunicação/interação completa e 
eficaz, igualmente àquela desenvolvida por indivíduos ouvintes, 
proporcionando-lhes um desenvolvimento social e cognitivo apropriado à 
faixa etária. 
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Com a valorização da língua de sinais, a proposta de uma educação 

bilíngue trouxe para o contexto educacional uma abordagem que 
objetivava modificar o processo de escolarização dos alunos surdos, que 
era marcado pelo fracasso escolar. As práticas pedagógicas desta 
abordagem iam de encontro às praticadas em abordagens educacionais 
anteriores – oralismo e comunicação total – que norteavam a educação de 
surdos. Nesse sentido, Lacerda (1998a) afirma que: 

 
O modelo de educação bilíngue contrapõe-se ao modelo oralista 
porque considera o canal visogestual de fundamental importância 
para a aquisição de linguagem da pessoa surda. E contrapõe-se à 
comunicação total porque defende um espaço efetivo para a língua de 
sinais no trabalho educacional; por isso advoga que cada uma das 
línguas apresentadas ao surdo mantenha suas características próprias 
e que não se "misture" uma com a outra. Nesse modelo, o que se 
propõe é que sejam ensinadas duas línguas, a língua de sinais e, 
secundariamente, a língua do grupo ouvinte majoritário (LACERDA, 
1998a, p. 4-5). 

 
Dessa forma, a abordagem bilíngue na educação do surdo defende 

o ensino da língua majoritária da sociedade ouvinte na qual ele está 
inserido, na sua forma oral e/ou escrita, sendo esta língua trabalhada com 
base nas experiências obtidas por meio da língua de sinais. Assim, o que se 
propõe é que sejam ensinadas as duas línguas, a língua de sinais e, 
secundariamente, a língua majoritária da sociedade ouvinte. Para contribuir 
com as interações, o surdo deve ser exposto precocemente à língua de 
sinais, apreendendo os sinais tão rapidamente quanto os ouvintes 
apreendem a pronunciar as palavras. Ao se utilizar a língua de sinais, com 
o surdo, contribui-se para o desenvolvimento de sua capacidade e 
competência linguística, numa língua que lhe servirá como base para 
aprender a língua oral da comunidade ouvinte de que faz parte, 
constituindo-se assim como um indivíduo bilíngue. 

 
Segundo Kyle (1999), toda criança surda deveria ter uma educação 

bilíngue. Para o autor, os surdos só terão sucesso no desenvolvimento 
escolar, se a língua de sinais for aceita como primeira língua (L1) e a língua 
falada no país for ensinada como segunda língua (L2) na modalidade 
escrita e, quando possível, na modalidade oral. 
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Nesse contexto, o objetivo da educação bilíngue é criar condições 
para que a criança surda possa ter um desenvolvimento cognitivo-
linguístico equivalente ao verificado na criança ouvinte, "e que possa 
desenvolver uma relação harmoniosa também com ouvintes, tendo acesso 
às duas línguas: a língua de sinais e a língua majoritária" (LACERDA, 
1998a, p. 5). 

 
Ou seja, a abordagem bilíngue surge com a responsabilidade de 

minimizar os entraves vivenciados pelos alunos surdos, sobretudo, na 
aquisição da língua portuguesa, em sala de aula (LIMA, 2004). No entanto: 
 

A aplicação prática do modelo de educação bilíngue não é simples e 
exige cuidados especiais, formação de profissionais habilitados, 
diferentes instituições envolvidas com tais questões etc. Os projetos já 
realizados em diversas partes do mundo (como Suécia, Estados 
Unidos, Venezuela e Uruguai) têm princípios filosóficos semelhantes, 
mas se diferenciam em alguns aspectos metodológicos. Para alguns, é 
necessária a participação de professores surdos, o que nem sempre é 
possível conseguir (LACERDA, 1998a, p. 5). 

 
A perspectiva bilíngue possibilita também uma relação entre o 

adulto surdo e a criança, processo que contribui para a construção de uma 
autoimagem positiva como sujeito surdo, sem perder a possibilidade de 
inclusão numa comunidade de ouvintes (LACERDA, 1998a). Nesse sentido, 
Ferreira-Brito (1989, p. 91) afirma que "o bilinguismo, uso da língua de 
sinais e oral em suas especificidades, em situações diferentes, é condição 
sine qua non para a integração psico-social e para o sucesso educacional 
do surdo". 

 
Mais recentemente, inúmeras polêmicas têm se formado em torno 

da educação escolar para pessoas com surdez. Por um lado, há a proposta 
de inclusão de alunos surdos em escolas da rede regular de ensino10. Por 
outro lado, surge a proposta de escola bilíngue para a educação de surdos. 
Estas questões geram discussões entre muitos pesquisadores, profissionais, 
familiares e entre as próprias pessoas surdas (BRASIL, 2007, p. 15). 

                                                        
10 Considera a possibilidade de os alunos com surdez aprenderem nas turmas 
comuns de ensino regular, tendo a retaguarda do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). 
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Os defensores da cultura, da identidade e da comunidade surda 

apoiaram-se no discurso das diferenças, alegando que seus membros 
precisam ser compreendidos nas suas especificidades. Segundo Sá (1998), 
“(...) a questão não é: os surdos têm direito a estudar na escola regular; 
mas sim: os surdos têm direito a uma educação plena e significativa” (p. 
188). Em meio às discussões acerca da educação escolar do surdo, surge o 
movimento surdo em defesa da escola bilíngue para surdos: 
 

A Escola Bilíngue para Surdos emerge como uma proposta capaz de 
oferecer as condições mais favoráveis à promoção do pleno 
desenvolvimento cognitivo de alunos surdos, principalmente por 
proporcionar a convivência em um espaço educacional onde a Língua 
de Sinais é de fato a primeira língua (JUNG, 2011, s/p). 

 
Como podemos observar, o ponto principal da escola bilíngue está 

centrado na aquisição linguística e na construção da identidade surda, 
"construída na perspectiva cultural da convivência dos surdos nestes 
espaços linguisticamente favoráveis ao desenvolvimento cognitivo integral 
destes sujeitos." (JUNG, 2011, s/p). 

 
Os surdos se apresentaram como protagonistas de um movimento 

em defesa da escola bilíngue, o qual se configura como uma grande 
manifestação da vontade e das necessidades que emergiram das 
comunidades surdas. Tal movimento lhes proporcionou a oportunidade de 
reivindicar e discutir sobre a sua própria escolarização. O movimento surdo 
se configurou em uma mobilização nacional e ainda despertou 
 

um grande sentimento de pertencimento à causa, expresso 
publicamente através da troca e da divulgação de vídeos, cartas, links 
e outros dados relevantes, utilizando para isso as possibilidades das 
tecnologias da comunicação e as redes sociais da internet. Estas 
características ficaram evidentes durante as manifestações políticas e 
nos atos públicos realizados pelo Movimento Surdo em Brasília, 
durante os dias 19 e 20 de maio de 2011, quando cerca de 10 mil 
surdos e apoiadores da causa participaram das ações promovidas 
(JUNG, 2011, s/p). 

 
Outro documento importante nesse processo de luta pelo 

reconhecimento e pela ampliação da escola bilíngue é a carta aberta, 
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elaborada pelos sete primeiros doutores surdos brasileiros e encaminhada 
ao Ministro da Educação, o Prof. Aloízio Mercadante, que nos diz: 
 

Senhor Ministro, reiteramos as reivindicações da Comunidade Surda, 
entre as quais inclui-se o pedido de que as Escolas Bilíngues, cuja 
oferta educacional priorize a instrução em Libras e em Português 
escrito, sejam contempladas no Plano Nacional de Educação (PNE). 
Em favor dessa reivindicação, durante todo o último ano, milhares de 
surdos brasileiros, politizados e conscientes dos seus direitos, vêm-se 
mobilizando, participando de audiências públicas sobre o PNE e sobre 
outros temas de interesse da comunidade surda, realizadas nos 
diferentes estados brasileiros. Realizamos seminários estaduais em 
defesa das Escolas Bilíngues para Surdos no PNE, apresentamos 
propostas aos parlamentares da Comissão Especial do Plano Nacional 
de Educação, visitamos a Câmara dos Deputados e o Senado e, ainda, 
mantivemos um ativo e democrático diálogo com a Ministra da Casa 
Civil, que culminou com a assinatura do Decreto Presidencial 7.611 de 
17 de novembro de 2011. Entendemos que é assim que funciona a 
democracia, com a participação da sociedade civil, envolvida na luta 
de suas causas (CAMPELLO, et al., 2012, p. 2). 

 
Vale ressaltar que o movimento surdo por uma escola bilíngue na 

educação escolar dos surdos foi um marco no processo histórico: 
 

Ao assumir a frente de uma manifestação permanente, buscando 
efetivar o direito a uma educação diferenciada na forma e no sentido, 
a Comunidade Surda assume para si o lugar da sociedade civil 
organizada, partindo de uma forma estrutural atual, que apresenta-se 
substancialmente muito diferente dos modelos de sociedade civil 
presentes até o final da primeira metade do século XX. Assim, está 
descrita numa perspectiva de organização social atuante, que aparece 
na defesa de interesses do coletivo deste grupo organizado. (JUNG, 
2011, s/p). 

 
Acreditamos que no processo de inclusão de indivíduos surdos não 

podemos perder de vista aspectos específicos de sua educação. Não é 
possível simplesmente considerá-los como um aluno com deficiência; "é 
preciso entender que estes são também diferentes em suas diferenças e, 
portanto, não é coerente que se estabeleçam as mesmas diretrizes para 
todos" (JUNG, 2011, s/p). 
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Finalmente, dentre todas as abordagens sugeridas para a educação 

dos surdos, é o bilinguismo que assume o lugar de destaque nas reflexões 
por parte dos profissionais comprometidos com a causa, os quais se 
empenham nas discussões para a implementação dessa abordagem 
educacional para o aluno surdo. 

 
Ao analisarmos essa história, verificamos que avanços até 

ocorreram, porém, de forma lenta, isso desde a antiguidade, em que se 
acreditava que o indivíduo surdo não era capaz de aprender, até os dias 
atuais, quando se buscam formas de garantir seu acesso à língua, à 
educação e à sociedade. 
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A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 
 

Como vimos, na história da educação, encontramos dados de que 
os surdos eram considerados seres imbecis, não educáveis e inábeis para 
dividirem o mesmo espaço com os ouvintes; fatos históricos que 
contribuíram para que o surdo continue vivenciando problemas em seu 
processo de inclusão na escola, sociedade, trabalho e lazer. 

 
Atualmente existem pesquisas (FERREIRA-BRITO, 1995; QUADROS, 

1997) que nos mostram que o sujeito surdo, usuário da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), consegue reduzir, significativamente, os obstáculos de 
comunicação entre ele e o sujeito ouvinte, por ser uma linguagem peculiar 
ao surdo, contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem e 
proporcionando o acesso a uma linguagem completa. 

 
Os profissionais da educação, utilizando dessa forma de 

comunicação, proporcionam ao indivíduo surdo que se desenvolva de 
forma conveniente, construa seu conhecimento e atinja os níveis cognitivos 
e de linguagem similares aos indivíduos ouvintes, e assim ter compreensão 
para expressar-se sobre suas experiências, sentimentos e sonhos, e 
formando conceitos do mais simples ao mais elaborado. 

 
A valorização da Libras para os surdos é uma das questões 

essenciais, como possibilidade de igualdade de condições de 
desenvolvimento entre as pessoas. Acreditamos que a adoção da Libras 
como L1 - primeira língua na comunicação com surdos, pode proporcionar 
avanços significativos no processo de aprendizagem desses sujeitos, 
contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento linguístico-cognitivo 
que lhes é próprio. Porém a realidade é que nas instituições públicas e 
particulares de ensino dificilmente se utiliza a Libras em suas práticas 
educativas, devido à comunidade escolar não dominar esta linguagem, 
colaborando para que a aprendizagem do aluno surdo aconteça de forma 
precária. 

 
O elemento visual configura-se como um dos principais facilitadores 

do desenvolvimento da aprendizagem da população surda. As estratégias 
metodológicas utilizadas na educação da criança surda devem 
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necessariamente privilegiar os recursos viso-espaciais como um meio 
facilitador do pensamento, da criatividade e da linguagem oral, gestual e 
escrita destas crianças, possibilitando a evolução das funções simbólicas 
como: jogo, imitação, imagens interiores e externalização dos mesmos 
através do desenho. Elementos que são indispensáveis para o 
desenvolvimento das pessoas (ALMEIDA et al, 2007). 

 
O obstáculo sensorial auditivo cria situações comunicativas 

especificas para o surdo, porém não o impedem de adquirir uma linguagem 
nem o desenvolvimento de sua capacidade de representação. 

 
Tal processo envolve mecanismos mentais, também diferentes 

daqueles da pessoa ouvinte e por isso torna-se responsável pela 
construção de esquemas de pensamentos e estratégias intelectivas que 
dependem da natureza do desenvolvimento linguístico - cognitivo que lhes 
é próprio. 

 
O fato de o surdo encontrar dificuldades em adquirir língua oral faz 

com que ele apreenda o mundo pela visão e pela via tátil. A partir dos 
processos visuais o surdo pode estruturar sua comunicação através de uma 
linguagem viso-espacial. 
 
 
Algumas características da Libras 

 
A Libras é uma língua de modalidade gesto visual, que utiliza 

movimentos e expressões corpo-faciais como meio de comunicação, e essa 
comunicação é recebida através da visão. Na Libras chamamos de “sinal” o 
que nas línguas orais é conhecido como item lexical ou palavra (FELIPE, 
2007). Os sinais são definidos a partir da combinação dos seguintes 
parâmetros:  

 
1. Configuração da(s) mão(s): é a forma da(s) mão(s) presente no 
sinal. Na Libras há 64 configurações. Elas são feitas pela mão 
dominante (mão direita para os destros), ou pelas duas mãos 
dependendo do sinal. 
  
2. Ponto de articulação: é o lugar onde incide a mão predominante 
configurada, podendo esta tocar alguma parte do corpo ou estar em 
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um espaço neutro vertical (do meio do corpo até à cabeça) e 
horizontal (à frente do emissor). 
 
3. Movimento: os sinais podem ter um movimento ou não. 
 
4. Orientação/direcionalidade: os sinais têm uma direcionalidade com 
relação aos parâmetros acima.  
 
5. Expressão facial e/ou corporal: muitos sinais, além dos quatro 
parâmetros mencionados acima, em sua configuração têm como traço 
diferenciador também a expressão facial e/ou corporal, como os sinais 
ALEGRE e TRISTE. Há sinais feitos somente com a bochecha como 
LADRÃO, ATO-SEXUAL; sinais feitos com a mão e expressão facial, 
como o sinal BALA, e há ainda sinais em que sons e expressões faciais 
complementam os traços manuais, como os sinais HELICÓPTERO e 
MOTO (FELIPE, 2007, p. 21-23). 

 
Um erro comum entre as pessoas é achar que a Libras é a LP feita 

através de gestos, ou então, que ela é uma língua limitada. Existe sim a 
“Língua Portuguesa Sinalizada” (ou “Português sinalizado”), que é feita 
utilizando os sinais da Libras, contudo seguindo as regras da Língua 
portuguesa, enquanto a Libras é uma língua com os níveis linguísticos 
(fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático) próprios, com 
suas próprias regras.  

 
A Libras não é universal, cada país onde existe uma comunidade 

surda possui sua própria língua de sinais. A Libras tem por característica 
também as diferenças regionais de cada parte do país. 

 



Elielson Ribeiro de Sales - Miriam Godoy Penteado - Edson Pinheiro Wanzeler 

 
32 

 

 
Alfabeto Manual da Libras 

 
 

 
  

Ilustração: Cleber Couto 
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O ENSINO DA MATEMÁTICA E A LIBRAS 
 

A realidade é complexa no que diz respeito ao ensino de 
matemática para alunos com deficiência nas escolas regulares, pois 
encontramos, nas salas de aula, professores que se julgam não preparados 
e, consequentemente, com dificuldades para desenvolver métodos e 
adaptações necessárias aos novos alunos, uma vez que há pouco tempo 
estes últimos frequentavam apenas escolas especiais. 

 
No caso específico da educação de surdos, uma temática que vem 

ganhando destaque nos meios acadêmicos diz respeito à relação entre a 
Libras e a linguagem matemática. Onde alguns autores chamam a atenção 
para a escassez de sinais específicos, em Libras, na área da matemática, e 
que esse fenômeno pode se apresentar como um obstáculo para o 
processo de comunicação em sala de aula e um desafio a ser superado 
(SALES, 2013; LOBATO, 2015). 

 
Com o objetivo de construir uma proposta de glossário que 

possibilitasse a representação de termos matemáticos em Libras e Língua 
Portuguesa, Lobato (2015) investigou seis coleções de livros11 didáticos do 
1º ao 5º ano  

 
Nessa etapa da pesquisa, nossa proposta foi identificar e selecionar os 
termos dessas seis coleções de livros didáticos. O total de termos 
compilados dos trinta livros didáticos foi 1.497; entretanto, após a 
aplicação criteriosa de seleção de termos, chegamos a um total de 
147. Em seguida, propomos uma análise investigativa que objetivou 
identificar os termos com e sem sinais do Dicionário Enciclopédico 
Ilustrado Trilíngue (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2008). Do total de 147 
termos, verificamos o quantitativo de sinais existes nesse dicionário e 
constatamos que existem 50 sinais-termos (LOBATO, 2015, p. 122-
123). 
 

Reconhecemos que o dicionário do Capovilla e Raphael (2008) é um 
importante recurso para a educação de surdos. Porém, no contexto dos 

                                                        
11 30 livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 
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anos iniciais do Ensino Fundamental, podemos constatar uma ausência 
significativa de sinais na área de matemática. 

 
Nesse cenário, um dos recursos utilizados pelos professores na ação 

pedagógica com o aluno surdo em aulas de matemática é a negociação de 
sinais. Sales (2013) em sua pesquisa intitulada: “A visualização no ensino 
de matemática: uma experiência com alunos surdos”, apresenta os sinais 
utilizados pelos alunos para nomear as formas geométricas que surgiram 
ao longo de uma intervenção de ensino. Alguns desses sinais dependeram 
de um processo de negociação mais longo entre o grupo, e outros foram 
aceitos de forma mais direta. 

 
O pesquisador utilizou atividades de geometria, cujos objetivos 

eram: analisar as habilidades e os conhecimentos do grupo de alunos 
surdos acerca de geometria; trabalhar por meio da língua de sinais as 
noções de ponto, reta, plano, ângulos, figuras planas (quadrado, triângulo, 
círculos e outros polígonos); classificar as figuras planas; identificar as 
formas geométricas em objetos presentes nos ambientes escolares e não 
escolares entre objetos do espaço físico e objetos geométricos 

 
No início das atividades em sala de aula, o pesquisador percebeu 

que os alunos surdos possuíam pouco conhecimento acerca de geometria 
escolar, e quando apresentavam algumas formas geométricas – triângulo, 
círculo, retângulo, losango, trapézio, etc. – não sabiam nomeá-las em 
Libras12 (sinal ou datilologia). A estratégia que utilizavam era usar alguns 
classificadores13.  

 
Nesse sentido, o grupo precisava de uma língua compartilhada que 

permitisse uma melhor interação naquele ambiente, pois: 
 

                                                        
12 É importante destacar que antes de problematizar e/ou discutir, com o grupo de 
alunos, qualquer sinal para conceitos matemáticos, realizávamos consultas no 
Dicionário Enciclopédico Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira (Português, Inglês 
e Língua de Sinais), elaborado por Capovilla e Raphael (2008). 
13 Classificadores são sinais que utilizam um conjunto específico de configurações 
de mãos para representar objetos incorporando ações. Tais classificadores são 
gerais e independem dos sinais que identificam tais objetos. É um recurso bastante 
produtivo que faz parte das línguas de sinais (FERREIRA-BRITO, 1995). 
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É pela linguagem e na linguagem que se podem construir 
conhecimentos. É aquilo que é dito, comentado, pensado pelo sujeito 
e pelo outro, nas diferentes situações, que faz com que os conceitos 
sejam generalizados, sejam relacionados, gerando um processo de 
construção de conhecimentos que vai interferir de maneira 
contundente nas novas experiências que este sujeito venha a ter. Ele 
se transforma através desses conhecimentos construídos, transforma 
seu modo de lidar com o mundo e com a cultura e essas experiências 
geram outras, num movimento continuo de transformações e 
desenvolvimento. A mediação semiótica (mediação que se dá através 
dos sinais, dos signos e das palavras, etc.) é que permite também a 
incorporação do sujeito ao meio social e, como consequência, a 
apropriação deste (LACERDA, 1998b, p.38-39). 
 

Segundo Lopes e Guedes (2008), em pesquisas realizadas na 
Região Sul do Brasil, apenas 75% dos alunos têm contato com a Libras, e 
ainda pouco menos da metade dos professores pesquisados possui fluência 
em língua de sinais. Ainda segundo as autoras, algumas variáveis podem 
contribuir para as barreiras comunicativas em sala de aula: a formação dos 
educadores, recursos da escola, acessibilidade, políticas de inclusão, 
fluência em Libras por parte dos pais, educandos e educadores, dentre 
outras.  

 
Nesse sentido Caetano e Lacerda (2011), afirmam que 
 

mesmo que o professor saiba língua de sinais, também vai necessitar 
de estratégias adequadas, e de um vocabulário específico para 
comunicar certos conceitos. Ainda é bastante frequente que 
termos técnicos ou científicos não tenham um correlato em 
Libras, uma vez que só recentemente as comunidades surdas vêm 
tendo acesso a estes níveis de conhecimento (CAETANO; LACERDA, 
2011, p. 154) (grifos nossos). 
 

O cenário pode se agravar ainda mais quando verificamos a 
ausência de determinados léxicos da Libras para tratar termos específicos, 
principalmente em disciplinas como a matemática (ARNOLDO JUNIOR, 
2010; DADA, 2012; OLIVEIRA, 2005).  

 
Com base nas discussões promovidas, em aulas de matemática, 

pelo professor, intérprete e pelos alunos surdos, o grupo pode encontrar 
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possíveis caminhos para minimizar o entrave relacionado à comunicação de 
determinados conceitos matemáticos. Acreditamos que:  

 
É muito importante que os alunos visualizem e entendam os conceitos 
dos sinais específicos da Matemática em Libras. As questões dos 
temas propostos carecem ser ensinadas por meio de atividades, que 
vão além do ensino de sinais da Matemática (DADA, 2012, s/n). 

 
Por meio da interação entre professor, intérprete e aluno surdo no 

contexto da sala de aula, consideramos importante o processo de 
negociação de sinais para a ampliação da Libras no campo lexical e 
acadêmico e no auxílio da apreensão de novos conhecimentos por alunos 
surdos no processo de escolarização.  

 
Do ponto de vista pedagógico, consideramos que o uso de sinais 

construídos coletivamente e compartilhados é importante no processo de 
ensino e aprendizagem. 

 
O resultado dessa negociação de sinais pode ser influenciar 

momentos posteriores em que os alunos se comunicarão utilizando esses 
sinais para conversar sobre as aulas de matemática. 

 
Nesse sentido, acreditamos que o processo de desenvolvimento do 

conhecimento em matemática, na educação de surdos, também está 
relacionado aos sinais previamente negociados, ou seja, os alunos 
precisaram de uma linguagem compartilhada que permita a comunicação e 
a explanação/discussão dos conceitos matemáticos.  

 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 6 
 

 
37 

 

 
CONHECENDO ALGUNS SINAIS MATEMÁTICOS EM LIBRAS 
(ILUSTRAÇÕES: PROF. CLEBER COUTO14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinal “MATEMÁTICA” 
 

 
 
 

                                                        
14 Raimundo Cleber Teixeira Couto é um professor surdo proficiente em LIBRAS 
(PROLIBRAS-MEC/2006) do Centro de Referência em Inclusão Educacional (CRIE) “Gabriel 
Lima Mendes”, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Belém-Pa. Possui 
graduação em pedagogia e especialização em Educação Inclusiva. 
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Sinal “NÚMERO/OS” 

 
 

 
 
 
 
Números em Libras 
 
 A representação da ideia de quantidade (Números) é realizada na 
língua de sinais por meio da utilização de 10 sinais – compreendidos como 
Numerais e algarismos, dependendo de sua utilização no contexto – que 
são alocados no espaço, realizando a combinação necessária para 
representar um determinado número. São eles: 
 

 Símbolos numéricos  
  

    
 

1 2 3 4 5 
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6 
 

7 8 9 0 

 
 
 Todavia, quando nos referimos especificamente em representar 
quantidades até o valor “4”, utilizamos quatro sinais específicos que fazem 
referência à relação “um a um”, onde cada objeto corresponde a um dedo. 
Veja o exemplo abaixo, com a utilização de canetas. 
 
 
 

    

    
1  2  3 4 

  
 
 A partir da quinta representação de valor, utilizamos os mesmos 
símbolos dos símbolos numéricos, conforme apresentados a seguir, onde 
apresentamos os Números Cardinais e os Números “para quantidade” que 
apresentam as diferenças nos 4 primeiros números. 
 
 

Números cardinais 

      ...    ...  ... 
1 
 

2 3 4 5 6  9 10 11  20  
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Números para “Quantidades” 

      ...    ...  ... 
1 
 

2 3 4 5 6  9 10 11  20  

 Por meio da utilização destes sinais numéricos acrescido dos sinais 
operatórios matemáticos, é possível realização operações matemática por 
meio da língua de sinais. Aqui apresentamos as 4 operações fundamentais 
para ilustrar a utilização deste sinais matemáticos. 
 

 
Sinal “OPERAÇÕES MATEMÁTICAS” (CÁLCULOS VARIADOS) 

 
 

 
 
 
 

 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 6 
 

 
41 

 

 
Sinal “ADIÇÃO” (MAIS) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sinal “RESULTADO”, “SOMA” ou “TOTAL” 
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Exemplos de operações com adição 

 
 

1) 
     

(2+2=4) 
 
 

2) 
  

 
 

 

(3+7=10) 
 
 

3)  
 

 
  

(12+13=25) 
 
 

4)  
 

 
  

(132+16=148) 
 
 

5)  
 

   

(125+125=250) 
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Sinal “SUBTRAÇÃO” (MENOS) 

 
 
 

Sinal de “RESULTADO”, “RESTO” ou “DIFERENÇA” 
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Exemplos operações com subtração 

 
 

1)  
    

(5-3=2) 
 
 

2)  
    

(10-4=6) 
 
 

3)  
 

   

(21-7=14) 
 
 

4)  
 

  
 

(48-8=40) 
 
 

5)  
 

   

(216-114=102) 
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Sinal “MULTIPLICAÇÃO” (VEZES) 

 
 
 
 

Sinal “RESULTADO” OU “PRODUTO” (QUAL O RESULTADO?) 
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Exemplos de operações com multiplicação 

 
 

1) 
     

(2x3=6) 
 
 

2) 
  

   

(3x8=24) 
 
 

3) 
  

   

(4x5=20) 
 
 

4)  
 

   

(10x26=260) 
 
 

5)  
    

(23x3=69) 
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Sinal “DIVISÃO” 

 
 
 

Sinal “RESULTADO” (QUAL O RESULTADO?) 
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Exemplos de operações com Divisão 

 
 

1)  
    

(162÷18=6) 
 
 

2)      

(45÷3=15) 
 
 

3)  
 

   

(121÷11=11) 
 
 

4)  
 

   

(350÷10=35) 
 
 

5)  
    

(12÷4=3) 
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ATIVIDADES 
 
Leia com atenção o texto 
 
10 dicas para falar com um deficiente auditivo 
Por (LOBATO, 2009) 
 

Antes de qualquer coisa, é importante saber que existe mais de um 
tipo de deficiente auditivo. Não somos todos iguais (in)felizmente. 
Existem os “verdadeiros” deficientes auditivos que, tal como diz o nome, 
tem algum tipo de perda auditiva de leve a moderada, que geralmente se 
resolve com aparelhos auditivos. Com eles, basta você falar um pouco mais 
alto, mas pelamordosdeuses, não fale como se você estivesse falando num 
megafone, porque o aparelho já ajuda muito. E, mais importante, espere 
ele dizer pra aumentar a voz, senão perigam os tímpanos dele estourarem 
junto com as suas cordas vocais! 
 

Além deles, existem os surdos sinalizados, mais conhecidos 
como surdos-mudos15, muito embora a maioria tenha voz, apenas não 
costuma usá-la ou porque não aprendeu o necessário ou porque tem 
vergonha/não gosta, eles falam uma língua própria, chamada Língua 
Brasileira de Sinais ou simplesmente Libras. Uma boa parcela nasceu surda 
ou perdeu a audição antes da formação plena da fala. São também 
chamados de surdos pré-linguais. 
 

Há também, um grupo grande, mas menos conhecido e facilmente 
confundido com deficiente auditivo. São os surdos oralizados, que se 
comunicam através da fala oral, leem os lábios e o aparelho comum ou 
o implante coclear podem ou não resolver o problema de audição deles. 
Podem ser surdos adquiridos após a aquisição plena da fala (chamada 
surdez pós-lingual) ou surdos de nascimento que aprenderam a falar com 
fonoterapia. Quando esses também falam a língua de sinais, são chamados 
de surdos bilíngues. 

 

                                                        
15 Em respeito à autora mantivemos a redação original. 
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A língua de sinais não é igual ao português, tem morfologia e 
sintaxe próprias, é um idioma independente. Não pense que basta 
aprender os sinais pra falar Libras. Como qualquer outra língua, é preciso 
estudar a gramática e estruturação da frase pra dominar esta língua. 

Agora que já se sabe quais são as cores e sabores dos deficientes 
auditivos, voilà as dicas. 
 

1. Fale devagar, sempre. Mas com naturalidade. Não adianta falar 
separando as sílabas ou articulando demais. Além de você acabar 
fazendo careta o tempo todo – que certamente o surdo terá que se 
segurar pra não rir – além de provocar dores no maxilar, periga 
você acabar se perdendo na linha de pensamento. Devagar, sim. 
Em 33 rotações, só se seu objetivo for matar o interlocutor de 
tédio; 
 

2. Fale de frente pra ele. Se passar uma linda deusa na sua frente e 
você precisar virar o rosto, faça uma pausa. Cada virada de rosto é 
uma sílaba ou palavra perdida que poderiam alterar completamente 
o sentido da conversa. Jogos de adivinhação são supimpa, mas 
podem causar um grande mal entendido desnecessário; 
 

3. O volume da voz deve ser de acordo com a perda de audição da 
pessoa. Claro que você não precisa ser adivinho. Comece falando 
com o tom de voz habitual. Se necessário, a pessoa te avisa que 
precisa que você fale um pouquinho mais alto, mais baixo ou 
mantenha do jeito que está. Além do mais, se a pessoa tem surdez 
quase total, não adianta gritar. Se você gritar ou falar sem voz dá 
na mesma. Ela apenas lê seus lábios; 
 

4. Surdo sinalizado geralmente lê os lábios pelo menos um pouquinho. 
Se você perceber ou souber que o surdo é usuário exclusivo da 
Libras e realmente precisar falar com ele, fale de maneira 
simplificada. Ele provavelmente irá te entender e responder como 
puder (falando oralmente, por sinais ou até escrevendo). Ficar com 
medo de falar com ele, faz com que ele ache que você tem medo 
DELE. Surdos não mordem (a não ser que você peça); 
 

5. Surdos oralizados falam oralmente, tal como diz o nome. Achar que 
todo surdo fala libras também é uma gafe feia. Chegar achando 
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que está abafando porque aprendeu alguns sinais pode ser 
indecoroso. Muitos não apenas não falam a língua de sinais, como 
não tem interesse de aprender. Com eles, você pode falar 
normalmente. Se não entender, ele avisa, claro. A voz dele pode 
soar estranha pra quem não está acostumado com ela, mas ele 
sabe disso, fique tranquilo. Apenas tenha um pouquinho de boa 
vontade e fique a vontade pra pedir pra ele repetir, caso você não 
entenda alguma coisa… 
 

6. Não tenha medo de cometer gafes com figuras de linguagem. “Você 
está me ouvindo” “Nossa, você já tinha ouvido falar nisso?” “Ei, 
ouve essa...” não fazem um surdo te odiar; 

 
7. Às vezes, as pessoas acham que surdos/deficientes auditivos são, 

na verdade, pessoas antipáticas. Porque falam com elas e elas não 
respondem, já que a deficiência não é visível. Se, por ventura, você 
se deparar com uma pessoa que não responde quando você fala 
com ela estando virado, existe alguma chance dela não ter boa 
audição. Na dúvida, pergunte; 
 

8. Para chamar um surdo, você precisa de algum sinal visual ou tátil. 
Você pode abanar as mãos, acender e apagar uma luz ou até tocar 
o ombro dele de leve. Mas, jamais dê um cutucão com força ou um 
tapa agressivo; 
 

9. Surdo não casa apenas entre si. Se você tem curiosidade de saber 
se o(a) namorado(a)/cônjuge dele(a) é surdo também, pergunte. 
Chegar falando com a outra pessoa como se ela também fosse 
surda, é uma gafe perigosa; 

 
Uma das piores gafes que os ouvintes infelizmente cometem, é achar que a 
deficiência auditiva afeta o intelecto (aliás, qualquer deficiência, 
convenhamos). A menos que o surdo não tenha recebido educação 
adequada – o que acontece sim, mas é uma infelicidade não tão comum – 
ele tem a inteligência de uma pessoa normal. Não se preocupe em achar 
que ele não é bem informado ou que não vai entender alguma coisa. Como 
qualquer pessoa, ele pode ou não estar informado sobre determinado 
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assunto (como música, por exemplo), pode ou não entender determinada 
coisa, mas isso, ele te fala. 
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ATIVIDADE 1 
 
 
RECONHECENDO AS LETRAS E NÚMEROS A PARTIR DA 
DATILOLOGIA 

 
  

Objetivo 
 

 (Re)conhecer o alfabeto datilológico e os números em Libras. 
 

 
Recursos didáticos 
 

 Lápis, borracha, caneta e papel A4. 
 

 
Procedimentos 
 

1) Leia com atenção as questões e assinale a alternativa correta. 
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1) BOLA 2  (......) 
 

(......) 

2) NÚMERO 3  (......) 
 

(......) 

3) GAT@ 3  (......) 
 

(......) 

4) SAPATO NÚMERO 39 
 

(......)  (......) 

5) CARRO 5 
 

(......)  (......) 

6) NÚMERO 1 
 

(......)  (......) 

7) QUADRO 4 
 

(......)  (......) 

8) HOMEM 6  (......)  (......) 

9) MULHER 7   (......)  (......) 

10 CASA NÚMERO 40  (......) 
 

(......) 

11 NÚMERO 5 
 

(......) 
 

(......) 

12 ÔNIBUS 8 
 

(......)  (......) 

13 NÚMERO 10  (......) 
 

(......) 

14 NÚMERO 33 
 

(......)  (......) 

15 CASA NÚMERO 22  (......) 
 

(......) 
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2) Circule as palavras: matemática, geometria, adição, subtração, 
soma, diferença, divisão, educação, inclusão, surdez e Libras. 
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ATIVIDADE 2 

 
OPERANDO COM AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS EM 
LIBRAS 

 
  

Objetivo 
 

 Conhecer um pouco de cada abordagem da educação de surdos 
no ensino de matemática, focalizando principalmente o 
oralismo, a comunicação total e o bilinguismo como propostas 
educacionais e suas implicações. 

 
 

Recursos didáticos 
 

 Questões de matemática; 
 Lápis, borracha, caneta e papel A4. 
 

 
Procedimentos 
 

1) Leia com atenção as questões, traduza para a língua portuguesa 
e resolva (conforme o exemplo de cada questão). 
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Adição 
 
 

1) 
    

2 + 2 = 4 
 

 
 
 

2)  
 

 
 

______________ 

 
 

3)  
 

 
 

______________ 

 
 
 

4)  
 

 
 

______________ 

 
 
 

5)    
   

______________ 
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Subtração 
 

1)  
   

5 - 3 = 2 
 

 
 

2)  
 

 
 

______________ 

 
 
 

3)  
 

  
______________ 

 
 
 

4)  
   

______________ 

 
 
 

5) 
  

  
______________ 
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Multiplicação 

 
 

1) 
    

2 x 3 = 6 
 

 
 
 

2) 
  

  
_____________ 

 
 
 

3) 
    

_____________ 

 
 
 

4)  
 

  
_____________ 

 
 
 

5)  
   

_____________ 
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Divisão 

 
 

1)  
   

16 : 2 = 8 

 
 
 

2)  
   

_____________ 

 
 
 

3)     
_____________ 

 
 
 

4)   
  

_____________ 

 
 
 

5)  
   

_____________ 
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ATIVIDADE 3 
 
EXPERIMENTANDO AS ABORDAGENS DA EDUCAÇÃO DE SURDOS 
NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
  

Objetivo 
 

 Conhecer um pouco de cada abordagem da educação de surdos 
no ensino de matemática, focalizando principalmente o 
oralismo, a comunicação total e o bilinguismo como propostas 
educacionais e suas implicações. 

 
 

Recursos didáticos 
 

 Questões e problemas de matemática; 
 Lápis, borracha, caneta e papel A4. 
 

 
 
Procedimentos 
 

1) Leia com atenção as questões e os problemas propostos. Em 
seguida tente comunicar cada questão ou problema por meio das 
abordagens da educação de surdos (oralismo, comunicação total e 
bilinguismo). 
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A) 5 + 5 = 
 
B) 18 – 7 = 
 
C) 8 x 15 = 
 
D) 20 : 4 = 
 
E)  
 
F) Caio tinha 5 livros e ganhou mais 2 de Joana. Com quantos livros 

Caio ficou? 
 
G) Maria tem 5 canetas e Marcos tem 2 a menos que Maria. 

Quantas canetas tem Marcos? 
 
H) Ana tem 3 bolas e se Paulo perder 2 bolas, terá a mesma 

quantidade que Ana. Quantas bolas Paulo tem? 
 
I) 2 (2x – 3) + 3 (2x – 1) = 36 
 
J) Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 
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ATIVIDADE 4 
 
OPERANDO COM SINAIS 

 
  

Objetivo 
 

 Facilitar a comunicação em aulas de matemática a partir das 
representações de termos matemáticos em Libras.  

 
 

Recursos didáticos 
 

 Questões e problemas de matemática; 
 Lápis, borracha, caneta e papel A4. 
 

 
Procedimentos 
 

1) Leia com atenção as questões e os problemas propostos. Em 
seguida tente comunicar cada questão ou problema por meio da Libras.   
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A) 78 + 13 = 
 
B) 63 – 9 = 
 
C) 18 x 5 = 
 
D) 24 : 6 = 
 
E)  = 

F) Maria tem 8 bolas e se José perder 3 bolas, terá a mesma 
quantidade que Maria. Quantas bolas José tem? 

 
G) Marcos tinha 7 canetas e ganhou mais 3. Com quantas canetas 

Marcos ficou? 
 
H) Ana tem 9 bonecas e Maria tem 2 a menos que Ana. Quantas 

bonecas tem Maria? 
 
I) 2 (x – 3) + 3 (x – 1) ≤ 36 
 
J) x2 - x - 20 = 0 
 
L)   
 
 
M) Quanto vale a soma dos ângulos internos de uma quadrado? 
 
N) Calcule o valor do segmento desconhecido no triângulo retângulo 

a seguir. 
 

 

 
 
 

      

9 

x 

12 



Coleção IV - Educação Matemática na Amazônia - V. 6 
 

 
65 

 

 
ATIVIDADE 5 
 
NEGOCIAÇÃO DE SINAIS 

 
  

Objetivos 
 

 Discutir a negociação de sinais em Libras como possibilidade de 
ensino e de aprendizagem de matemática. 

 
 
Recursos didáticos 
 

 Texto sobre uma experiência de negociação de sinais em Libras 
em aulas de matemática; 

 Lápis, borracha, caneta e papel A4. 
 
 

 
Procedimentos 
 

1) Leia com atenção o texto.   
 
 

Triângulo16 
 Além de marcações espaciais, os alunos surdos se apoiavam em 

outros tipos de sinais, não compartilhados com o grupo, para representar 
as formas geométricas. Isso contribuía para a constituição de um cenário 
bastante confuso no que diz respeito à comunicação das ideias 
matemáticas.  

 

Uma das interações que ilustra a situação foi quando fizemos uma 
indicação de um desenho na lousa e perguntamos que figura era aquela. 
Neste momento Emanuele17 tentou representar um triângulo com as mãos, 
unindo os dois dedos polegares e os indicadores (Figura 1). 

                                                        
16 Texto retirado da tese de doutorado de Sales (2013). 
17 Nome fictícios para preservar a identidade dos participantes. 
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Figura 1 - Emanuele representando um triângulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na sequência da mesma tarefa, Emanuele sinalizou fixando um 

ponto com um dos dedos indicadores no espaço e demarcar um triângulo 
acutângulo com o outro dedo indicador a partir do primeiro ponto. Quando 
questionada acerca de duas sinalizações para representar a mesma figura, 
a aluna não soube explicar o porquê de suas opções. Em seguida, na 
segunda tarefa de identificação de figuras, quando perguntamos acerca do 
triângulo, essa mesma aluna nomeou-o por meio da datilologia18, 
esquecendo-se apenas da letra "A" (T-R-I-N-G-U-L-O) (Figura 2).  

 
 

FIGURA 14 - Emanuele nomeando triângulo 
 

 
 
Fonte: Arquivo do Pesquisador 

                                                        
18 Sistema de representação das letras dos alfabetos das línguas orais escritas, por meio das 
mãos.  

            

      Fonte: Arquivo do Pesquisador 
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Já o aluno Rubens introduziu uma nova marcação espacial, 
revelando que notara o fato de o triângulo indicado na lousa possuir um 
ângulo reto. Tanto ele como Emanuele não quiseram utilizar a marcação 
espacial do triângulo anterior. Consideramos que isso ocorreu porque o 
triângulo anterior era acutângulo. O Quadro 119 ilustra o momento que 
Rubens não reconheceu um triângulo retângulo como um triângulo. 
 
Pesquisador: (indicando um desenho feito na lousa) [nome da figura?] 
(perguntando para o Rubens) 
Rubens20: [não sei!] 
Pesquisador: [olha para a lousa e veja as outras figuras] 
Rubens: [não tem nenhuma igual] 
Pesquisador: [não tem aqui?!] 
Pesquisador: tá vendo Cláudia21 nós temos um problema... O Rubens está 
dizendo que esta figura não está representada aqui, na verdade esse é um 
triângulo diferente desse, mas ambos são triângulos (referindo-se aos triângulos 
acutângulo e retângulo, desenhados na lousa). 
Emanuele: [é um triangulo sim, pois tem 3 lados] (utilizando uma marcação 
espacial para representar triângulo) 
Pesquisador: [isso mesmo, é um] T-R-I-Â-N-G-U-L-O (falando com Emanuele) 
Pesquisador: Ah! Ela fez o triângulo, e disse que têm três lados, só que na aula 
passada ela disse que essa figura não era um triângulo... (falando com a 
intérprete e a professora). 

Quadro 1 - Interação acerca dos triângulos acutângulo e retângulo 
Fonte: Arquivo do Pesquisador 

 
                                                        
19 Nas descrições de interações na sala de aula, nos baseamos parcialmente num sistema de 
transcrição que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Federação Nacional de Educação 
e Integração dos surdos (Feneis), conhecido como "Sistema de notação em palavras”.  
No nosso caso, utilizamos as seguintes convenções: os sinais em Libras foram 
representados por itens lexicais do português em letras maiúsculas. Exemplos: PROFESSOR, 
ESCOLA; a datilologia, que é utilizada para expressar nome de pessoas e outras palavras 
que não possuem um sinal específico, foi representada pela palavra separada por hífen. 
Exemplos: T-R-I-Â-N-G-U-L-O, C-Í-R-C-U-L-O; a língua oral que foi utilizada pelos 
pesquisadores foi representada em letra minúscula e escrita em itálico; os comentários 
explicativos feitos pelo pesquisador, pela professora, pelo Tradutor e Intérprete de 
Libras/Língua Portuguesa (TILS) e/ou por auxiliares de pesquisa, os quais são utilizados no 
decorrer da transcrição, tanto dos sinais como das falas, serão representados em letra 
minúscula entre parênteses; a tradução da língua de sinais para a língua portuguesa será 
representada entre colchetes.  
20  Alunos surdos participantes da pesquisa: Rubens, Emanuele, Roberto e Jade. 
21 TILS. 
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Neste momento, esperávamos que fossem responder que aquela 
figura era um triângulo, sem se preocupar com o tipo de triângulo. Ou seja, 
esperávamos que a marcação espacial utilizada pela Emanuele aparecesse 
aqui. Mas, percebemos que ela pensou que não poderia utilizá-la já que 
este novo triângulo tinha um ângulo reto e era diferente do anterior. 

 

Em outro momento envolvendo triângulos oito alunos utilizaram a 
marcação espacial para triângulo acutângulo e Roberto propôs outro sinal 
para triângulo conforme descrito no Quadro 2. 

 
Pesquisador: (projetando uma imagem no quadro) [pessoal qual figura parece 
com essa aqui]  
Roberto: (propôs um sinal para triângulo, que era constituído por uma 
configuração de mão (CM) em "T", que delimitava no espaço a figura de um 
triângulo acutângulo) 
Cláudia: [Roberto, você quer mudar o sinal?] 
Pesquisador: como era o sinal Cláudia? 
Cláudia: [era o "T" e a marcação espacial de triângulo] 
Pesquisador: [era o "T" e a marcação espacial de triângulo] (falando com o 
Roberto) 
Jade: [não agora é assim professora] (fazendo o sinal criado por Roberto) 
Cláudia: Não sei... 

Quadro 2 - Roberto propondo um sinal para triângulo acutângulo 
Fonte: Arquivo do Pesquisador 

 
Pudemos observar que a partir de uma sugestão de Roberto, os 

alunos caminharam da marcação espacial para um sinal em Libras, que 
passou a vigorar em todos os demais momentos que envolviam o triângulo 
acutângulo. Esta situação traz indícios de que o processo de negociação de 
sinais depende da forma como os alunos compreendem os conceitos 
matemáticos que estão sendo apresentados. A resistência de Emanuele em 
usar uma mesma marcação espacial para triângulos diferentes nos faz 
pensar que ver a representação de diferentes tipos de triângulos e chama-
los todos de “triângulo” não era algo tão simples dela aceitar. 

 
A partir das discussões do texto crie um cenário favorável a 

negociação de sinais para os termos matemáticos abaixo: 
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A) Circunferência 
 
B) Quadrado 

 
C) Retângulo 

 
D) Ângulo agudo 
 
E) ângulo reto 

F) Losango 

G) Trapézio 

H) Paralelogramo 

I) Cubo 

J) Pirâmide 

L) Paralelogramo 

M) Paralelepípedo 

N) Cilindro 

O) Esfera 
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