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Resumo 

O objetivo principal deste artigo é justamente propor um cenário de representações para que a 
comunicação matemática possa acontecer nas aulas de matemática para surdos. A pesquisa é 
de natureza explorativa e descritiva e foi realizada na sala de aula do 7º ano da instituição de 
ensino médio técnico dirigida a surdos no município de Aracaju, Sergipe – Brasil. Os dados 
foram analisados a partir das observações das situações pedagógicas entre o professor e os 
alunos. Pontua sobre a língua materna, no caso dos surdos a Libras, e como ela é aplicada no 
trabalho matemático. Concludentemente aborda que a comunicação acontece num ambiente 
em que todos os agentes conheçam a Libras (Língua brasileira de sinais) e usem efetivamente. 
O professor é a ferramenta principal dessa ação. Este por sua vez deve dominar a Libras, 
Matemática e Língua Portuguesa para que ambos possam falar a mesma língua.   
Palavras-chaves: Comunicação Matemática; Libras; Ensino de surdos. 
 
Abstract 

The main objective of this article and rightly propose a scenario of representations for which 
the communication mathematics can happen in maths for the deaf. The research is of nature 
exploratory and descriptive and was held in the classroom of the 7TH year of teaching 
institution middle technical directed to deaf people in the municipality of Aracaju Sergipe 
State - Brazil. The data were analyzed from the observations of pedagogical situations 
between the teacher and the students. Scores on the mother tongue, in the case of the deaf the 
LSB, and how it is applied in mathematical work. Conclusively proves that addresses 
communication happens in an environment in which all the players know the LSB (Brazilian 
Sign Language) and use them effectively. This in turn must dominate LSB, Math and 
Portuguese language so that both can speak the same language. 
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A comunicação por muito tempo foi ligada a outras áreas do conhecimento que não 

incluíam a matemática. Porém, isso há alguns anos vem sendo transformado, devido ao 

interesse dos pesquisadores em comunicação matemática. Pesquisadores como Smole e Diniz 

(2001) afirmam que os alunos devem aprender a se comunica matematicamente e que os 

professores devem estimular essa comunicação. A partir dessas considerações surge a 

pergunta: como promover a comunicação matemática com alunos surdos? 

Esta pesquisa objeta (1) analisar o papel da comunicação matemática na sala de aula 

com alunos surdos, (2) testar a hipótese de relação entre a Libras (Língua brasileira de sinais) 

e a linguagem matemática, (3) a forma de mediar essa comunicação. A pesquisa acontece na 

sala de aula do 7º ano, da única instituição de ensino técnico direcionado para surdos no 

município de Aracaju, Sergipe – Brasil. As analises iniciam primariamente com a bibliografia 

específica seguida de observações e coletas de dados na modalidade pesquisa-ação. 

Tem como foco o processo comunicativo no ensino de matemática para surdo. Pensar 

nesse processo significa pensar nas condições que favoreçam a construção do conceito e 

entendimento da linguagem matemática usada em sala de aula. 

A COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO DE SURDO E A RELAÇÃO DA 

LIBRAS COM A LINGUAGEM MATEMÁTICA 

Comunicar suscita a ideia de interação, entrosamento e expressão entre as pessoas com 

o intuito de compartilhar informações ou algo. Essa troca de informação é espontânea. Em um 

ambiente escolar, essa comunicação reflete nos papeis individuais de cada um: professor e 

aluno. As pesquisas recentes mostram que a aprendizagem “pode ser entendida como a 

possibilidade de fazer conexões e associações entre diversos significados” (SMOLE & 

DINIZ, 2001p. 17). Nesse aspecto a comunicação é um recurso que contribui para estabelecer 

essas conexões. Em geral, no ensino de matemática, o recurso da expressão assume pontos de 

convergência com a língua materna.   

Não obstante, a língua materna é aplicada no trabalho matemático, já que os elos de 

raciocínios matemáticos apoiam-se na língua, em sua organização sintática e em seu poder 

dedutivo.   

Parecer-nos que a tarefa do professor em relação à linguagem matemática 
deve desdobrar-se em duas direções. Em primeiro lugar, na direção do 
trabalho sobre os processos de escrita e representação, sobre a elaboração 
dos símbolos, sobre o esclarecimento quanto às regras que tornam certas 
formas de escritas legítimas [...] Em segundo, em direção ao trabalho sobre o 
desenvolvimento de habilidades de raciocínio que com crianças se indica 
com apoio da linguagem. (SMOLE & DINIZ, 2001 p. 17). 
 



3 
 

Na escola regular a forma vocalizada é o recurso de comunicação mais acessível aos 

alunos e professores para estreitar o “elo de ligação” ensino – aprendizagem (SMOLE & 

DINIZ, 2001 p. 17). Nesse momento o professor interlocutor ativo desse processo transmite o 

conhecimento e a representação simbólica deste. Silva (2009) afirma que é importante a 

efetivação da comunicação resultando em ganho real daquilo que está se compartilhando. 

Porém, o autor pontua que se trata de estarem engajados, compartilhando experiências e 

saberes. 

[...] é o drama protagonizado por professor e alunos envolvidos em alguma 
atividade matemática, cada um no seu papel, porém engajados em uma 
mesma atividade indivisível. Professor e alunos não falam por si sós, mas 
trazem em suas falas, suas experiências em outros contextos culturais. As 
vozes dos diferentes atores se encontram, de forma harmoniosa, na atividade 
matemática, exigindo negociação de significados. (SILVA, 2009 p. 10). 
 

Vale ressaltar que o autor frisou a harmonia nas atividades, exigindo uma troca entre o 

professor o os alunos, mantendo diálogo entre ambos, capacitando-os para falarem de modo 

significativo, conhecerem outras experiências, testarem novas ideias. Dessa forma, enquanto o 

aluno adquire procedimento de comunicação matemática, desenvolve a linguagem 

matemáticas seus conceitos e significados envolvidos. 

Com o aluno surdo esse processo não é diferente. Uma vez que os envolvidos sejam 

conhecedores da Libras, é possível estabelecer um diálogo por meio dos sinais (movimentos 

manuais que significam os léxicos na Libras) corretos, escrita e leitura de termos 

matemáticos. Silva (2009, apud SMITH E RYNDAK et al, 1999) pontua a necessidade de 

buscar alternativas para a comunicação matemática, para que a compreensão seja acentuada. 

 

[...] uma vez conhecidos os problemas da comunicação associados às várias 
deficiências, é essencial que busquem alternativas aos métodos tradicionais 
de interação com os alunos portadores de deficiências que tenham a 
comunicação afetada. É de fundamental importância que o professor use de 
artefatos pedagógicos de maneira a possibilitar a abertura de canais de 
comunicação entre ele e os alunos. (SILVA, 2009 p. 14,15).      

 

Partindo dessa forma de pensar, fica claro que é importante criar e manter “um canal 

de comunicação matemática” (SILVA, 2009 p. 15). Portanto, o tipo de mediação efetivo no 

ensino de surdos é a Libras. A ausência da mesma acarreta implicações diretas na aquisição e 

negociação dos significados matemáticos, desfavorecendo assim a construção de conceitos.  

Um exemplo nítido dessa mediação e como ela interfere na comunicação matemática 

foi observado na leitura de enunciados matemáticos feito por alunos surdos do 7º ano do 

ensino fundamental. 
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Esses alunos tiveram um desconforto quando o enunciado informava-lhes que 

determinasse o produto entre dois números. (ver figuras 1, 2 e 3 ).  

 
FIGURA 1: Material produzido por J. aluna  7º ano. FONTE: arquivo pessoal 

 

 

FIGURA 2: Material produzido por L. aluna do 7º ano. FONTE: arquivo pessoal. 

 

FIGURA 3: Material produzido por V. aluna do 7º ano. FONTE: arquivo pessoal. 

Logo esse alunos, associaram a palavra produto ao conceito de várias coisas na Libras, 

indicando objetos expostos. (ver figura 4). Partindo do principio de que o aprendizado começa 

do que sabem para o que não sabem, fica a cargo do professor desfazer esse duplo sentido 

sem desconstruir o anterior. O processo de construção da linguagem matemática não pode ser 

reduzido para alunos surdos. 
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FIGURA 4: O sinal em Libras para a palavra produto significando a expressão várias coisas/objetos.  

FONTE: arquivo pessoal. 
O significado de um texto e consequentemente sua compreensão somente será 

concreta se o aluno for capaz de contemplar o que o texto traz. Os exemplos expostos aqui 

evidenciam essa falta de compreensão gerada pelo não esclarecimento do termo matemático. 

Góes (1999, p. 25 apud CAQUETTE et al, 1973) pontua que o atraso no 

desenvolvimento e a lentidão na abstração é proveniente da limitação da linguagem. A autora 

pontua ainda que a linguagem é um precursor da comunicação, de forma genérica, o não 

acesso a linguagem matemática dificulta a comunicação. 

De um lado, argumenta-se que o atraso de desenvolvimento do surdo, seu 
acesso lento e incompleto ao pensamento abstrato ou seus déficits cognitivos 
da linguagem, eram devida à sua limitada capacidade linguística. Sem um 
domínio consistente da linguagem faltava-lhe uma fonte essencial de 
estruturação simbólica, e eram reduzidas a flexibilidade e mobilidade de seu 
pensamento. (GOES 1999, p. 25) 

 
Fontana (1997, p. 45 apud PIAGET et al 1975)  aponta para os trabalhos de Piaget 

sobre a formação do símbolo, assegurando que aprendizado acontece quando há  desequilíbrio 

e em seguida equilíbrio. Os alunos em questão foram desequilibrados quando ao recurso da 

Libras em relação a linguagem matemática, criando o ambiente propício para o equilíbrio com 

a aplicação do sinal adequado gerando o conceito correto. 

Como o aluno interpreta uma simbologia e o conceito da mesma ou como ele resolve 

um problema, depende em grande parte da experiência que tem a esse respeito. Momentos de 

aprendizagem devem constitui-se em oportunidades para elaborar e reelaborar experiências, 

integrando a novos significados, conceitos e contextualizações. Fonseca e Cardoso (2005) 

discutem esse assunto mencionando que algumas dificuldades sentidas por esses alunos está 

na ambiguidade dos elementos textuais gerando falta de compreensão. 
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A dificuldade está ligada à ausência de um trabalho específico com o texto 
problema. O obstáculo que podem surgir na interação dos alunos com o texto 
são vocábulos exóticos, ambiguidade de significados, desconhecimento 
funcional do conteúdo matemático. (FONSECA E CARDOSO, 2005 P. 64-
65)  

 

Considerando que os entraves na comunicação matemática dependem da linguagem 

utilizada e como essa é assimilada e da decodificação de termos específicos por parte do aluno 

surdo, cabe ao professor à construção e manutenção dessa comunicação, tornando-a mais 

acessível ao discente. Esse incidente com o vocábulo produto é um de vários exemplos de 

ambiguidade da língua de sinais com a língua portuguesa na modalidade escrita nas aulas de 

matemática. Então, como se dá a sinalização do vocábulo produto representando 

multiplicação? O que era antes compreendido como várias coisas (itens), agora toma forma de 

multiplicação, transportando todo o conceito e a ação de multiplicar equilibrando o que estava 

desequilibrado. (ver figura 5). 

 

 
FIGURA 5: o sinal de produto na Libras transportando o sentido de multiplicação/multiplicar. 

 FONTE:arquivo pessoal. 
 

Este termo assume duplicidade na Libras, a ambiguidade essa que precisa ser corrigida 

(ver figura 4, 5). O ensino de matemática para surdos deve propiciar a contextualização dos 

fatos matemáticos, termos próprios, simbologias, postulados e axiomas. Permitindo assim a 

comunicação e a negociação de significados, favorecendo a construção de conceitos. É 

impossível desvincular a Libras do ensino de matemática para o surdo. É possível vincular a 
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Libras na linguagem matemática. A mediação de qualidade traz implicações diretas sobre a 

aquisição do conhecimento e desenvolvimento do aluno. 

Para essa mediação ser de qualidade, o professor deve conhecer a fundo a Libras, a 

Língua Portuguesa e a Matemática. Essa tríade trará benefícios significativos na comunicação 

com o aluno, no relacionamento professor-aluno e na relação ensino-aprendizagem.   

A MEDIAÇÃO DA LIBRAS NA COMUNICAÇÃO 

Uma proposta de ensino de matemática para surdos que vise a aprendizagem 

significativa deve encorajar a exploração de uma grande variedades de ideias matemáticas, 

incorporar experiências de linguagem materna na comunicação matemática, sem, no entanto, 

esquecer-se de possibilitar que o aluno “vá além do que parece saber, tentando entender como 

ele pensa, que conhecimento traz de sua experiência de mundo, e de fazer as intervenções 

necessárias para levar cada aluno a ampliar progressivamente suas noções matemáticas.” 

(SMOLE & DINIZ, 2001, p.17). 

Nessa perspectiva de ensino, promover a comunicação em sala de aula é dar a 

oportunidade de explorar e organizar seus pensamentos. Sobre essa ótica, Góes (1999) diz que 

as “formas pedagógicas de ensino devem abordar principalmente problemas relativos a 

conhecimento e possibilidade de uso da língua por parte do aluno surdo” (GÓES, 1999, p. 20). 

Sempre que os alunos não dispõem de sinais correspondentes a certas 
palavras em português, têm menor facilidade para incorporá-las. Uma 
dificuldade do mesmo teor diz respeito ao modo de articulação de certos 
sinais. Essas características aparecem principalmente no trabalho de leitura, 
quando o aluno tem que operar com a polissemia das palavras. (GÓES, 
1999, p. 21).   

A polissemia, ou seja, a mesma palavra assumindo significados distintos, apontado 

pela autora, é um problema relacionado com a inflexibilidade do aluno no funcionamento 

semântico frente ao vocábulo. Esse fato pode ser observado no exemplo a seguir (figuras 6, 7 

e 8 ) com os léxicos vez / vezes  (plural de vez) que indica quantidade de ocorrência de um 

fato  e vezes que indica multiplicação entre fatores. 
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            FIGURA 6: Sinal da expressão 1 (uma ) Vez.   
                           FONTE: Arquivo pessoal.       

 

FIGURA 8: Sinal da expressão 2 (duas) vezes (2x), indicando multiplicação. 
 FONTE: Arquivo pessoal. 

O esclarecimento dessas polissemias se dá através da Libras, do seu uso correto e 

contextualizado. Porém, o não esclarecimento, dificulta a ação do professor sobre o assunto e 

sua transmissão para o aluno.  

Patiño-Giraldo (2011, p. 888 apud VERGNAUD et al, 1983, 1990 e 1996) menciona 

acerca dos trabalhos de Vergnaud (1990), sobre a campo conceitual e a organização do 

FIGURA 7: Sinal da expressão 2 (duas) vezes. 
FONTE : Arquivo pessoal. 
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conhecimento em campos conceituais pautado na experiência, maturação e aprendizagem do 

sujeito. 

Vergnaud (1990) atribuye gran importancia a la conceptualización de las 
situaciones y, en ella, al lenguaje. Toma como premisa que el conocimiento 
está organizado en campos conceptuales, cuyo dominio por parte del sujeto 
ocurre a lo largo del tiempo, a través de la experiencia, de la maduración y 
del aprendizaje. Un campo conceptual es, sobre todo, un conjunto de 
situaciones problemáticas cuyo dominio requiere el dominio de vários 
conceptos de naturaleza distinta. Un campo conceptual es también definido 
por Vergnaud (1983) como un conjunto de problemas y situaciones cuyo 
tratamiento requiere conceptos, procedimientos y representaciones de tipos 
diferentes pero íntimamente relacionados. La teoria de los campos 
conceptuales desarrollada por este autor supone que el núcleo del desarrollo 
cognitivo es la conceptualización. Ella es la piedra angular de la cognición 
(Vergnaud, 1996) (PATIÑO-GIRALDO 2011, p. 888 apud VERGNAUD et 
al, 1983, 1990 e 1996).  
 

Construir o conhecimento matemático nesta etapa é facilitado pela comunicação. Isto 

não implica em uma simples tradução/interpretação da palavra na Língua Portuguesa para a 

Libras, e sim, na introdução de conceitos e procedimentos básicos que devem ser objetos de 

continuação do aprendizado ampliando e aprofundando este. O aprendizado e a compreensão 

são acentuados pela comunicação matemática, do mesmo modo que a comunicação é realçada 

pela compreensão. A tônica dessa analise, destaca-se pela condição indispensável de ensinar 

com o foco no aluno, suas experiências linguísticas, maturação, seu contexto histórico e não 

no conteúdo apenas.  

Conclusão  

O objetivo desta pesquisa foi investigar os entraves na comunicação matemática na 

sala de aula regular de ensino de surdos. Para tanto levantou-se a hipótese de que o 

aprofundamento da Libras por parte do professor contribui para o aprendizado da linguagem 

matemática, conceito e símbolos. Esse objetivo foi atingido e a hipótese foi comprovada, pois 

os dados apresentados permitem concluir que o uso da língua materna dos surdos (Libras) 

facilita o aprendizado, possibilitando trocas de informações entre aluno e professor e aluno-

aluno, criando diálogo e negociações entre as partes envolvidas. 

As dificuldades encontradas na questão da surdez e a ela associado gera inúmeros 

conflitos que são vivenciados pelos surdos. Essas dificuldades são compartilhadas pelos 

educadores que muitas vezes sente-se limitados para dar ensino de qualidade a eles. Tais 

obstáculos podem ser superados com a busca e aplicação de alternativas de ensino que 

favoreçam a construção do conhecimento, principalmente pela troca de experiências.  
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A conclusão constitui-se em importantes reflexões que, direta ou indiretamente farão 

várias óticas de ensino de matemática para surdos e a comunicação matemática com eles, 

entendido em seu mais amplo sentido. O processo de ensino – aprendizagem resulta da 

descoberta da linguagem matemática e de aspectos formal e abstrato, de sua natureza 

conceitual e de seu poder para fazer a mente trabalhar. 

A aplicabilidade da Libras é imensa e não deve se limitar  apenas a proporcionar 

habilidade para resolver problemas na vida. Além disso, deve permitir o fortalecimento entre 

o pensamento lógico e o raciocínio matemático com o objetivo de conseguir nos alunos 

surdos a ansiada autonomia intelectual.  
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