
EDUCAR NA DIVERSIDADE: FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA AUDITIVA

Priscila Dantas Fernandes[i]

Kecia Karine Santos de Oliveira[ii]

Resumo

O objetivo geral deste trabalho foi refletir sobre a formação dos docentes da escola básica no ensino de
matemática numa perspectiva inclusiva dos alunos com deficiência auditiva. Esta pesquisa consiste em uma
análise bibliográfica, na qual utilizamos D’Amore (2007), Redondo (2000); Carvalho (2000), Souza (2000) Veiga
(2010), entre outros, como referencial teórico. A disciplina matemática geralmente causa aversão a alguns
alunos ouvintes, e isso ocorre também em alunos surdos. A primeira dificuldade é entender a contextualização
do que se pede. Muitas atividades de matemática não são bem compreendidas porque o aluno não sabe
codificar e decodificar. Assim, apesar de legislação, com relação aos direitos da pessoa com deficiência, ainda
carecemos de uma cultura inclusiva que permita, de fato, o acesso de todos aos conhecimentos e a plena
participação na sociedade.
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Abstract

The aim of this study was to reflect on the training of teachers of elementary school mathematics teaching in an
inclusive perspective of students with hearing impairment. This research consists of a literature review, in which
we use D&39;Amore (2007), Round (2000); Carvalho (2000), Souza (2000) Veiga (2010), among others, as a
theoretical framework. The mathematical discipline often causes aversion to some listeners students, and it also
occurs in deaf students. The first difficulty is to understand the context of what is asked. Many math activities
are not well understood because the student can not encode and decode. Thus, despite legislation regarding the
rights of people with disabilities, we still lack an inclusive culture that allows, in fact, access all the knowledge
and full participation in society.
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1 – INTRODUÇÃO

O acesso à educação é um direito de todos, e a escola é o espaço formal onde se dá o desenvolvimento de
cidadãos. Nela, há o convívio com a diversidade, com a multiplicidade, sendo que “todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza[iii].” Neste sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN nº 9394 de dezembro de 1996, esclarece que a educação deve ser comprometida com a formação dos
cidadãos e cidadãs.

No cotidiano escolar, os professores enfrentam vários problemas e desafios. A falta de infraestrutura,
repetência, evasão escolar e carga horária de trabalho muito longa são alguns desses problemas. Dentre os
desafios, está o de atender à grande demanda de vagas em sala de aula – seja em escolas da rede pública ou
da rede privada – com 30, 40 e até mesmo 50 alunos por sala. Nestes casos, não há qualidade do ensino, pois o
professor não pode oferecer um atendimento mais individualizado, buscando sanar as dificuldades de
aprendizado dos alunos.

Esse desafio torna-se maior quando são inseridos alunos com algum tipo de deficiência nas turmas regulares. O
convívio com as pessoas com deficiência na rede regular de ensino é recente e gera ainda muito receio entre os
educadores, uma vez que alegam não terem tido formação para atender a esses alunos, não sabendo assim o
que fazer ao se deparar com essa situação. Muitos professores sentem-se assustados por não disporem de uma
formação suficiente para enfrentar o desafio de uma escola inclusiva[iv].

Nessa perspectiva, é fundamental o aprimoramento do processo de formação de professores para a melhoria do
atendimento escolar, uma vez que “fica evidenciada a necessidade de investir na qualidade da formação
profissional para o magistério e no aperfeiçoamento das condições de trabalho nas escolas” (VEIGA, 2010, p.
16).

Assim sendo, a finalidade deste artigo é refletir sobre a formação dos docentes da escola básica no ensino de
matemática numa perspectiva inclusiva dos alunos com deficiência auditiva. O objetivo da inclusão é fazer com
que a escola seja aberta às diferenças e competente para trabalhar com todos os educandos.

Para a escrita deste artigo, utilizamos como procedimento metodológico a análise bibliográfica, buscando refletir
acerca da formação docente no ensino de matemática sob o ponto de vista inclusivo dos alunos com deficiência
auditiva. D’Amore (2007), Redondo (2000); Carvalho (2000), Souza (2000) Veiga (2010) são alguns autores
usados como referencial teórico.

Atualmente, muito tem se falado em processo de inclusão educacional. A inclusão consiste em inserir todos os
alunos nas classes regulares de ensino, buscando respeitar e atender a suas necessidades sociais, culturais e
educacionais, bem como sugestões de atividades apoiadas pelos autores citados. Para tanto, a LDBEN de 1996,
no artigo 59, reza que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas
necessidades”.

De acordo com Mrech[v], a inclusão consiste em:

Atender aos estudantes portadores de necessidades especiais nas vizinhanças da sua
residência. Propiciar a ampliação do acesso destes alunos às classes comuns. Propiciar
aos professores da classe comum um suporte técnico. Perceber que as crianças podem
aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes. Levar os professores a
estabelecer formas criativas de atuação com as crianças portadoras de deficiência.
Propiciar um atendimento integrado ao professor de classe comum.
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Para Souza (2000), a inclusão exige mudanças estruturais e aceitação pelos diversos setores da sociedade, os
quais devem se preparar e se adaptar para receber as pessoas com necessidades educacionais especiais,
quaisquer que sejam seus tipos e graus de comprometimentos, dando a todos a oportunidade de assumirem
papéis na sociedade.

Deficiência auditiva é a redução da capacidade de perceber os sons de forma normal. Quando essa deficiência é
total, chama-se surdez. Já quando a audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva
chama-se de surdez parcial. Esta deficiência pode ser congênita ou adquirida.

As principais causas da deficiência congênita são hereditariedade, viroses maternas
(rubéola, sarampo), doenças tóxicas da gestante (sífilis, citomegalovírus,
toxoplasmose), ingestão de medicamentos ototóxicos (que lesam o nervo auditivo)
durante a gravidez. É adquirida, quando existe uma predisposição genética
(otosclerose); quando ocorre meningite, ingestão de remédios ototóxicos, exposição a
sons impactantes (explosão) e viroses, por exemplo. (RINALDI et. al, 2007, p. 33)

Martinez (2000), Redondo (2000) e Carvalho (2000) em seus estudos, sugerem a seguinte classificação dos
limiares tonais[vi] de audição: audição normal, de 0 a 15 dB; deficiência auditiva suave, de 16 a 25 dB;
deficiência auditiva leve, de 26 a 40 dB; deficiência auditiva moderada, de 41 a 55 dB; deficiência auditiva
moderadamente severa, de 56 a 70 dB; deficiência auditiva severa, de 71 a 90 dB, e deficiência auditiva
profunda, acima de 91 dB.

Para as pessoas com deficiência auditiva ou os surdos expressarem seus desejos, sentimentos e necessidades,
foi necessária alguma forma de comunicação. Utilizaram-se, então, dos gestos e das expressões faciais,
contribuindo, assim, para aquisição de conhecimentos e para sua socialização. O principal objetivo do processo
de inclusão é oferecer essas oportunidades educacionais adequadas aos alunos, incluindo aqueles com
necessidades educacionais especiais em classe comum.

Nesse contexto, este artigo divide-se, além da introdução e as considerações finais, em dois subtópicos. O
primeiro aborda a questão da inclusão social e escolar da pessoa com deficiência, e o segundo caracteriza-se por
discorrer algumas práticas pedagógicas no ensino de matemática para deficientes auditivos, bem como a análise
desse professor em face dessa situação educacional.

2- A DIVERSIDADE NA INCLUSÃO SOCIAL E ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Na sociedade discriminatória em que vivemos, o “diferente” sempre incomoda. Em grupos onde a maioria tem
uma determinada forma de agir, os que fogem ao padrão são, geralmente, discriminados; ou seja, temos o
desejo de seguir as “convenções” ditadas por grupos dominantes.

Vivenciar a diferença não é uma experiência muito aceitável, ao analisarmos a composição em que certos
grupos sociais são formados, com base numa cultura conservadora e homogênea. O ser humano tem um senso
de julgamento que acaba afetando psicologicamente aquele que foge dos padrões estabelecidos pela sociedade.

Dessa forma, tornam-se visíveis os pontos contraditórios do tratamento da sociedade no tocante às pessoas
com deficiência, como o desrespeito aos seus direitos e a exteriorização de pena e compaixão que constrange,
acabando por subestimar todo e qualquer indivíduo. Assim, faz-se necessário propor formas adequadas para o
tratamento mais igualitário e justo dessa parcela de indivíduos que compõem a sociedade.

A inclusão almeja que todos aprendam a viver juntos, em harmonia, na diferença, sendo este o caminho para
interiorizar a concepção de que somos todos dignos de respeito dentro do espaço social em que vivemos.

A inclusão é um movimento social que envolve o comprometimento e a participação social e coletiva, a partir,
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por exemplo, da vontade política governamental nas suas esferas administrativas; da emancipação dos direitos
humanos, expressos através da redução das desigualdades sociais; da oportunidade a todos os cidadãos de
participarem do processo produtivo da sociedade e do rompimento com os preconceitos, estereótipos e estigmas
construídos historicamente e arraigados no imaginário social (FREITAS; RODRIGUES; KREBS, 2005).

Incluir é antes de tudo, oferecer condições de participação social e exercício da cidadania; ou seja, “é um
processo que reitera princípios democráticos de participação social plena [...] de qualquer cidadão em qualquer
arena da sociedade em que viva, à qual ele tem direito e sobre a qual ele tem deveres” (SANTOS, 2003, p. 81
apud SALGADO, 2008, p. 59).

Como sabemos, no passado, o deficiente era considerado incapaz a qualquer tipo de aprendizagem; e assim é
visto como um ser que provocava medo e repugnância, digno de caridade assistencialista. Mesmo as pessoas
que tinham conhecimentos científicos sobre deficiência ainda procuravam explicações sobrenaturais e curas
milagrosas.

Em 1990, em Jomtien, na Tailândia, aconteceu a Conferência Mundial de Educação para Todos, que renovou o
direito à educação para todos, independentemente das diferenças individuais. Em 1993, nas Normas das Nações
Unidas sobre igualdade de oportunidades, foi enfatizada a responsabilidade do Estado na educação das pessoas
com deficiência como parte integrante do sistema educativo. Mas é na Declaração de Salamanca, em 1994, que
encontramos o movimento de inclusão a pessoa com necessidades especiais tomando corpo e provocando
discussões importantes (SERRA, 2008).

Nesse ínterim, a concepção de inclusão em seu sentido mais amplo, de acordo com a Declaração de Salamanca:

Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao gozo e exercício dos
direitos humanos. No campo da educação, tal se reflete no desenvolvimento de
estratégias que procuram proporcionar uma equalização genuína de oportunidades. A
experiência em muitos países demonstra que a integração de crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais é mais eficazmente alcançada em escolas
inclusivas que servem a todas as crianças de uma comunidade. (Declaração de
Salamanca, 1994, p. 61).

A educação para os alunos com deficiência tem o objetivo de reduzir os obstáculos que impedem o indivíduo de
desempenhar atividades e participar plenamente das atividades na sociedade. De acordo com Serra (2008),
promover a inclusão de deficientes significa uma mudança de postura e de olhar acerca da deficiência; implica
reformulação do nosso sistema de ensino para a conquista de uma educação de qualidade, na qual o acesso, o
atendimento adequado e a permanência sejam garantidos a todos os alunos, independentemente de suas
diferenças e necessidades.

Atualmente, um dos grandes desafios dos sistemas educacionais é construir uma escola numa perspectiva
inclusiva, que atenda adequadamente os alunos com diferentes características, potencialidades e ritmos de
aprendizagem. Para isso, é imprescindível investir na formação inicial dos profissionais de educação para
atuação com a diversidade.

Assim, segundo Carvalho (2010), as escolas inclusivas são escolas para todos, implicando um sistema
educacional que reconheça e atenda às diferenças individuais, respeitando as necessidades de qualquer dos
alunos. Uma classe inclusiva

[...] é aquela que promove o desenvolvimento do seu aluno, e não apenas oferece a
oportunidade da convivência social. [...] Para haver inclusão é necessário que haja
aprendizagem e participação social, e isso traz a necessidade de rever os nossos
conceitos sobre currículo. (SERRA, 2008, p. 33)
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Para Carvalho (2010), os caminhos para escolas inclusivas passam pela valorização profissional dos professores,
aperfeiçoamento das escolas, utilização de métodos e recursos, aperfeiçoamento do pessoal docente, trabalho
de equipe e adaptações curriculares.

A avaliação é um componente do currículo escolar; e considera-se que numa educação inclusiva o currículo
precisa passar por uma adaptação. A adaptação curricular é definida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
como “decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de os alunos
aprenderem, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de
necessidades dos alunos na escola” (BRASIL, 1999, p. 15).

No processo de inclusão, é necessário que os instrumentos e o conteúdo da avaliação sejam condizentes com as
adaptações feitas no currículo, considerando-se as especificidades do aluno com necessidades educacionais
especiais. No entanto, adaptar o currículo não significa propor um currículo diferenciado, mas sim adequar
aquele conteúdo e aquele tempo previsto para aprendizagem à realidade de seu grupo de estudantes.

Portanto, numa escola onde todos os alunos são educados juntos, as pessoas com deficiência têm oportunidades
de preparar-se para a vida na sociedade, os professores melhoram suas capacidades profissionais e a sociedade
percebe, então, a igualdade para todas as pessoas.

3- PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA DEFICIENTES AUDITIVOS

A palavra matemática vem do grego mathema, que significa ciência, conhecimento ou aprendizagem. Com isso,
matemática na escola pode significar ensinar a aprender. A característica principal do ensino da matemática é
desenvolver a habilidade de raciocínio e a autonomia. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):

A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do
significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo
em suas relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o tratamento dos
conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar
a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado
da Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as
demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os
diferentes temas matemáticos. (BRASIL, 1997, p.19)

Corroborando com essa citação, nota-se que é necessário abordar que a matemática é muito mais que números
e está presente na realidade, transcendendo os espaços escolares. Devido a esse déficit, a grande preocupação
dos educadores, hoje, é tornar o ensino da matemática o mais dinâmico possível, pois é a forma como o
conteúdo matemático é repassado que causa atração ou repulsão nos alunos.

Nesse sentido, o ensino da matemática deve ter o intuito de diminuir os bloqueios que a disciplina proporciona
para alguns alunos, tornando o aprendizado mais prazeroso, de maneira que o aluno sinta-se estimulado a
aprender. Lima (2008 apud COSTA et al 2008) afirma que o professor dessa área não precisa ter uma formação
que estime apenas a repetição, a memorização e o armazenamento de informações, uma vez que a matemática
não perpassa somente por esses meios; é pertinente valorizar também a capacidade do aluno de raciocinar,
decidir, argumentar e avaliar.

A autonomia é conceituada como o ato de ser governado por si mesmo; isto é, o indivíduo toma suas próprias
decisões. A autonomia tem como oposição a heteronomia, já que esta significa ser governado por outras
pessoas (KEMII, 1987). Dentro do ambiente escolar tradicionalista prega-se a obediência e as respostas
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“corretas” que vão de contraponto à autonomia, pois esta irá desvirtuar as crianças a pronunciarem coisas nas
quais acreditam de verdade, tal como: 5 + 5 = 10.

A criança autônoma saberá o porquê do resultado obtido, pois construiu o conceito de número. No entanto, a
criança heterônoma irá dizer o resultado pelo simples fato de alguém ter dito. Assim, o número é construído a
partir da criação e da coordenação de relações, visto que esta construção se dará gradualmente por partes.
Também é válido ressaltar que e a criança deve ser mentalmente ativa para construir o número, sendo capaz de
agir conforme a sua escolha e não pela obediência.

Infelizmente, a matemática sofre rejeição por parte dos alunos. Desta forma, o professor deve procurar meios
que proporcionem uma aprendizagem dinâmica. A fim de motivar e estimular o educando é que hoje se utilizam
muito os jogos pedagógicos que têm como função de facilitadores no processo de ensino-aprendizagem. De
acordo com os PCNs, o jogo harmoniza uma “conquista cognitiva, emocional, moral e social para a criança e um
estímulo para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico” (BRASIL, 1997, p.36).

A aversão à matemática está presente também nos alunos com deficiência auditiva. Torna-se urgente repensar
essas práticas para que esses alunos, não acreditem que suas dificuldades são advindas dos limites que a
surdez lhes impõe, mas, principalmente, pelas metodologias adotadas para ensiná-los.

Nesse ínterim, para que ocorra uma aprendizagem significativa, o educador deve ter, primeiro, conhecimento
em Língua de Sinais e utilizar uma metodologia adequada para ser utilizada nesses casos (OLIVEIRA, 2005). O
decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu capítulo II, art. 3º, diz que:

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação
de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos
de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal de
ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso
normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de
Educação Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais
da educação para o exercício do magistério.

O problema de comunicação do surdo está diretamente relacionado à linguagem que perpassa a existência
humana, quer seja através das leis, do currículo, da cultura, das relações sociais ou da educação sistematizada.
A linguagem deve ser vista como o principal elemento da constituição do ser humano e, também, como eixo
principal da grave problemática do processo social e educativo, seja do surdo, seja do ouvinte (SOUZA, 2010).

Sendo assim, os profissionais da educação precisam adquirir mais conhecimento sobre a Libras, recursos e
metodologias mais apropriadas para minimizar as dificuldades existentes no processo de inclusão dos alunos
com surdez ou deficiência auditiva.

Nessa perspectiva, a questão da profissionalização dos professores está sendo discutida diante da determinação
cada vez maior de saberes e atributos, num processo contínuo de complexificação de seu perfil profissional.
Dentre as novas habilidades demandadas, algumas questões são apontadas pelas pesquisas brasileiras: “[...]
incorporar as culturas de referência dos alunos, operar a transposição didática, desenvolver novos processos e
instrumentos de ensino e avaliação, desenvolver uma prática reflexiva [...]” (Lüdke, 2001, p. 27).

É válido destacar também que as normas da didática não são ensinadas pelos livros de métodos, mas pelo
coração, pelo exemplo, pela experiência (TOMMASEO apud D’AMORE, 2007). O professor precisa respeitar as
diferenças sociais, culturais e linguísticas, valorizar cada aluno e trabalhar a diversidade encontrada, mas sem
desvalorizar ou mesmo prejudicar o aluno.
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Não existe uma metodologia única, específica para a educação de surdos, mas são
necessárias adaptações curriculares para atender às especificidades da clientela, seja
na escola especial ou na regular. Os educadores devem considerar, além da
metodologia, as necessidades específicas dos alunos, com o objetivo de favorecer sua
adaptação e sua integração (REDONDO; CARVALHO, 2000, p. 40).

Os surdos podem aprender os mesmos conteúdos ensinados aos ouvintes. A dificuldade consiste no fato de que
os alunos surdos, em sua maioria, são usuários da Língua Brasileira de Sinais[vii] (LIBRAS)[viii], e os
professores não sabem se comunicar (apesar de que a inclusão exige que os professores atualizem suas
práticas) e não compreendem a diversidade linguística existente entre a Libras e a Língua Portuguesa.

Vigotsky (1989) destaca que os alunos podem aprender todos os conteúdos, porém as formas de ensinar
deverão ser diferenciadas, e os professores precisam conhecê-las para conduzir da melhor forma a
aprendizagem dos alunos com limitações. Para Barham e Bishop (1991, p.123), “o conteúdo linguístico dos
problemas ou as competências linguísticas dos alunos foram considerados os principais fatores que contribuem
para que os alunos surdos tenham dificuldades com a matemática em geral, bem como problemas com a
palavra em particular”.

Com isso, o ensino da matemática por meio da LIBRAS também necessita de meios facilitadores da
aprendizagem. Um dos maiores problemas apontadas por alunos surdos é a dificuldade em entender a tabuada,
pois para explicação desse processo é preciso utilizar outros elementos além da LIBRAS.

Constatamos que alguns caminhos são válidos para conseguir a permanência e terminalidade do aluno com
deficiência (destacando aqui os alunos surdos) no ensino regular (Souza, 2000). Dentre eles, podemos elencar:
as atividades desenvolvidas devem causar prazer; valorizar as respostas dos alunos; ajudar os alunos a
clarificar suas ideias; promover um ambiente estimulador; desenvolver a independência do aluno; diversificar as
metodologias de ensino na sala de aula; promover um ambiente de respeito e aceitação de todos, com suas
diferenças; utilizar critérios diferenciados de avaliação e acabar com as barreiras arquitetônicas e atitudinais.

Segundo Nérici (1993), outro ponto importante são os problemas matemáticos propostos em sala de aula para
serem resolvidos, pois é necessário utilizar esquemas simples para representar a situação, ou até mesmo
desenhos. Desta forma, é importante fazer uma leitura das questões em conjunto antes de avaliar o aluno com
deficiência auditiva, pois muitas das vezes a dificuldade está em se entender a contextualização do problema.

Além de renovar as práticas pedagógicas e ter conhecimento da LIBRAS, faz-se necessária também a presença
de um intérprete para mediar essa comunicação, uma vez que a sala é heterogênea, e o professor deve
interagir com todos, e é por esta razão que esse tipo de profissional contribui para uma melhor inclusão em sala
de aula, já que não será todo tempo que o professor regente irá usar a língua de sinais, visto que há a presença
dos outros alunos que são ouvintes.

Em 2005, foi sancionado o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro, que dispõe sobre a formação do professor de
Libras e do instrutor. Esse decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 4o A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível
superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras:
Libras/Língua Portuguesa como segunda língua.

Art. 5o A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou curso
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normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído línguas
de instrução, viabilizando a formação bilíngue.

Nesse contexto, a Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, regulamenta a profissão de tradutor e intérprete
da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

Art. 6o São atribuições do tradutor e intérprete, no exercício de suas competências:

I – efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e
surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e
vice-versa;

II – interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – Língua Portuguesa, as atividades
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis
fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos
curriculares;

III – atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos
públicos;

IV – atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de
ensino e repartições públicas; e

V – prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou
policiais.

É importante destacar que o trabalho do intérprete não é ministrar aulas de sinais; é somente de interpretar,
ser o mediador da aprendizagem; jamais substituir o professor ou ser o agente principal. Entretanto, o professor
deve estimular o aluno surdo da mesma forma que faz com os outros, sem diferenças.

Outra atividade pedagógica que pode servir para uma aprendizagem significativa é o professor trabalhar com os
jogos matemáticos. Este tipo de metodologia agrada a todos, tantos os ouvintes quantos os surdos, contribuindo
para que haja uma inclusão escolar mais efetiva, já que não precisaria utilizar um método tão restrito para os
deficientes auditivos. Exemplos desses recursos são: material concreto, tangram e outros.

Portanto, oferecer uma resposta adequada à diversidade dos alunos exige, acima de tudo, uma preocupação
especial com a formação daqueles que receberão e trabalharão com esses alunos. É necessário reforçar a
formação continuada dos trabalhadores, bem como discutir o currículo dos cursos de licenciatura das agências
formadoras de profissionais da educação.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é direito de todos; e a escola é o espaço onde se formam cidadãos, convivendo com as diferenças.
Nesse espaço, os professores se defrontam com inúmeros desafios, sendo o processo de inclusão de alunos com
deficiência o maior deles. Os educadores afirmam que não foram preparados para atender a essa clientela; ou
seja, consideram-se despreparados para o trabalho com estudantes com deficiência, mantendo, desta forma,
uma organização curricular rígida e práticas educativas homogêneas, deixando os estudantes com deficiência –
uma vez que fogem aos padrões estabelecidos pela sociedade – excluídos escolar e socialmente.

Assim, torna-se de grande relevância o aperfeiçoamento do processo de formação de professores com o intuito
de aprimorar o atendimento escolar, visando uma educação para a diversidade. Esses professores devem estar

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educar_na_diversidade_formacao_docente_no_ensino_de_matematica_pa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



atentos a todos os alunos, pois atuarão com alunos com diferentes características, potencialidades e ritmos de
aprendizagem.

As escolas inclusivas devem ser para todos; devem ser ambientes educacionais que reconheçam e atendam às
diferenças individuais, buscando respeitar as especificidades de cada aluno. Para isso, faz-se necessário que os
instrumentos e o conteúdo da avaliação sejam condizentes com as adaptações feitas no currículo,
considerando-se as especificidades do aluno com necessidades educacionais especiais. Não se pode fazer
educação inclusiva de qualidade sem ampliação de recursos, melhoria das condições de ensino-aprendizagem
nas escolas e valorização dos profissionais o magistério.

No que diz respeito ao ensino da matemática, observa-se que esta disciplina causa aversão a alguns alunos
ouvintes, e isso ocorre também em alunos surdos. Entretanto, no caso dos alunos com deficiência auditiva, a
primeira dificuldade é entender a contextualização do que se pede. Muitas atividades de matemática não são
bem compreendidas porque o aluno não sabe codificar e decodificar.

Todavia, muitas vezes, o professor não tem tempo para dar atenção ao aluno com deficiência, pois a explicação
para esses alunos vai além de transmitir o assunto em Libras. Deve-se renovar também a metodologia, e
infelizmente os professores, para adiantar o assunto, dão as respostas prontas para os alunos, desencadeando
uma aprendizagem não significativa.

Com isso, de acordo com a pesquisa bibliográfica, os autores destacam a importância de reavaliar as práticas
pedagógicas no ensino da matemática para alunos com deficiência auditiva, como também a necessidade de os
professores se instruírem sobre a Língua Brasileiras de Sinais (LIBRAS). Entretanto, esse entendimento em
Libras não dispensa a presença do intérprete em sala de aula, pois este fará o papel de mediador.

Portanto, apesar de legislação, com relação aos direitos da pessoa com deficiência, ainda carecemos de uma
cultura inclusiva que permita, de fato, o acesso de todos aos conhecimentos e a plena participação na
sociedade. Entretanto, pessoas com deficiência, sejam elas adultas ou crianças, têm valores independentemente
das suas condições (deficiência física, sensorial ou intelectual).

REFERÊNCIAS

BARHAM, J. & BISHOP, A. Mathematics and the deaf child. In: K. Durkin & B. Shire (Eds.), Language in
Mathematical Education: Research and Practice. Philadelphia: Open University Press, 1991.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em:
<

http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%
A7ao.htm
>.
Acesso em: 29 maio 2012.

________. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de
2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro
de 2000.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educar_na_diversidade_formacao_docente_no_ensino_de_matematica_pa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Disponível em:
<http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
>.
Acesso em: Acesso em 09 abr. 2013.

________. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Disponível em:
<http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12319.htm
>. Acesso em 09 abr. 2013.

_______. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9394, de 20 de
dezembro de 1996. Brasília: MEC, 1996.

_______. Ministério da Educação. Portaria Federal nº 3.284/2003. Brasília: MEC, 2003.
Disponível em:
<http://
portal.mec.gov.br
/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf
>.
Acesso em: 11 março 2013.

_______. Parâmetros curriculares nacionais: matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília:
MEC/SEF, 1997.
Disponível em:
< http://
portal.mec.gov.br
/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf
>. Acesso em 6 de Abril de 2013.

______. Decreto Nº 5.626, de 22 De Dezembro de 2005.
Disponível em:
<http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
>. Acesso em 09 de abril de 2013.

______. Declaração de Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educar_na_diversidade_formacao_docente_no_ensino_de_matematica_pa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.10-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Especiais.
Disponível em:
<http://
portal.mec.gov.br
/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
>. Acesso em 09 de abril de 2013.

CUKIERKORN, M. M. O. B. A Escolaridade Especial do Deficiente Auditivo: Estudo Crítico Sobre os
Procedimentos Didáticos Especiais. 1996. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, São Paulo, 1996.

COSTA, W. C. L. da C. et al. O Ensino de Matemática na Sociedade Contemporânea: uma evolução no
cotidiano escolar. Belém: UVA-PA – Trabalho de Conclusão de Curso, 2008.

DANYLUK, O. Alfabetização Matemática: o cotidiano da vida escolar 2ª ed. Caxias do Sul: EDUCS, 1991.

D’AMORE, B. Introdução à Didática da Matemática. In: Elementos da Didática da Matemática. São Paulo:
Editora Livraria da Física, 2007. p. 15-35.

FREITAS, S; RODRIGUES, D; KREBS, R. Educação inclusiva e necessidades educacionais especiais. Santa
Maria: UFSM, 2005.

KAMII, C. A criança e o número: implicações educacionais da teoria de Piaget por atuação. 6 ed.. Campinas:
Papirus, 1987.

LÜDKE, M. (et al.). O professor pesquisador e a relação entre teoria e prática. In: O Professor e a Pesquisa.
Campinas, SP: Papirus, 2001. p. 25-34.

MRECH, L. M. O que é Educação Inclusiva?

Disponível em:
<http://
www.
educacaoonline.pro.br
/index.php
?
option=com_content&view=article&id107:o-que-e-educacao-inclusiva&catid=6:educacao-inclusiva&Itemid=17>.
Acesso em: 7 março

2013.

NÉRICI, I. G. Didática: uma introdução. São Paulo: Atlas, 1993.

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educar_na_diversidade_formacao_docente_no_ensino_de_matematica_pa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.11-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



OLIVEIRA, J. S. de. A comunidade surda: perfil, barreiras e caminhos promissores no processo de
ensino-aprendizagem em matemática. Rio de Janeiro: CEFET, 2005. Dissertação (Mestrado em Ensino de
Ciências e Matemática), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, 2005.

REDONDO, M. C. da F; CARVALHO, J. M. Deficiência auditiva. Brasília: MEC. Secretaria de Educação a
Distância, 2000.

RINALDI, G. et al. Secretaria de Educação Especial Deficiência Auditiva. Brasília: SEESP, 1997.

SALGADO, S. da S. Inclusão e processos de formação. In: Inclusão em educação: culturas, políticas e
práticas. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

SERRA, D. Inclusão e Ambiente escolar. In: Inclusão em educação: culturas, políticas e práticas. 2ª ed. São
Paulo: Cortez, 2008.

SOUZA, V. R M. Gênese da educação dos surdos em Aracaju. São Cristóvão: Editora da UFS; Aracaju:
Fundação Oviêdo Teixeira, 2010.

______________. Vivência de Inclusão. Dissertação de mestrado apresentada no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2000.

VEIGA, I. P. A. Formação de professores no Brasil: perspectiva e desafios. In: A aventura de formar
professores. 2ª Ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. p. 13-21.

VYGOTSKY, L. S. Tomo Cinco: fundamentos de defectologia; trad. Carmen Ponce Fernándes. – Madri, Espanha:
Pueblo y Educación, 1989.

Imagem

Disponível em:
http://
editora-arara-azul.com
.br
/novoeaa/revista/?
p=991. Acesso em 30 março 2013.

[i] Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Mestre em Ensino de Ciências e
Matemática pela UFS. E-mail: p.d.fernandes01@gmail.com
[ii] Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Mestranda no Núcleo de
Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática pela UFS. E-mail: keciakarine@hotmail.com

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educar_na_diversidade_formacao_docente_no_ensino_de_matematica_pa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.12-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



[iii] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em:
<http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%
A7ao.htm
>.
Acesso em: 29 maio 2012.
[iv] Concordamos com Veiga (2010, p. 15) quando diz que: “a escola deve ser cada vez mais próxima à
realidade. Muitos problemas enfrentados por ela relacionam-se com a crescente diversidade cultural e social dos
alunos.”.
[v] MRECH, L. M. O que é educação inclusiva?

Disponível em:
<http://
www.
inclusao.com
.br
/projeto_textos_23.htm
>.
Acesso em: 7 jun. 2009.
[vi] Média dos limiares tonais em 5000, 1.000 e 2.000 Hz.
[vii] Movimentos formais das mãos e dos braços para expressão do pensamento e uso do alfabeto manual.
[viii] Com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamentou-se a Libras como língua natural dos
surdos e primeira língua a ser trabalhada nas escolas e com as famílias, a oficialização da profissão do intérprete
da Língua de Sinais, a criação do exame de proficiência em Libras e a sua inserção nos currículos dos cursos de
licenciaturas, Pedagogia, Letras e Fonoaudiologia.

Recebido em: 27/06/2014
Aprovado em: 27/06/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educar_na_diversidade_formacao_docente_no_ensino_de_matematica_pa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.13-13,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


