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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo geral discutir possíveis paradigmas formados no ensino de Matemática para
estudantes surdos. Para tanto, buscou-se por meio da literatura discutir questões sobre o conceito de paradigma
colocado por Thomas Kuhn em sua principal obra, a estrutura das revoluções científicas, fazendo uma relação com a
história da educação de estudantes surdos e o ensino de Matemática. Nesse contexto, o estudo se configura em uma
pesquisa bibliográfica, do tipo Meta-análise, na qual, foram analisados artigos científicos encontrados no banco de
dados do site SciELO. Diante disso, evidenciou-se a existência de dois principais paradigmas formados no ensino de
Matemática para estudantes surdos: a) a inclusão escolar; b) ausência de sinais específicos da área.

Palavras-Chave: Paradigmas. Ensino de Matemática. Estudantes surdos. Thomas Kuhn.

ABSTRACT

The present article has as general objective to discuss possible paradigms formed in the teaching of Mathematics for
deaf students. In order to do so, we sought to discuss, through the literature, the concept of paradigm put forward by
Thomas Kuhn in his main work, the structure of scientific revolutions, making a relation with the history of the education
of deaf students and the teaching of Mathematics. In this context, the study is configured in a bibliographic research, of
the Meta-analysis type, in which, scientific articles were analyzed in the database of the SciELO site. In view of this, the
existence of two main paradigms formed in the teaching of mathematics for deaf students was evidenced: a) school
inclusion; b) absence of specific signs of the area.

Keywords: Paradigms. Education of Deaf Students. Thomas Kuhn.

1 INTRODUÇÃO

Pensar na educação de estudantes surdos e surdas é refletir uma forma diferente de comunicação, de ensino e
aprendizagem. As discussões iniciais em torno desse cenário não são atuais, há bastante tempo vem se debatendo
tais questões, principalmente em âmbito acadêmico por meio de eventos e pesquisas.

No contexto da Educação Matemática Inclusiva – EMI[i], observamos nos últimos anos um quantitativo significativo de
investigações acadêmicas com enfoque nessa área. Entre elas, destacamos inicialmente: Aroldo Jr, Ramos e Thoma
(2013); Barbosa (2013; 2014), Fernandes e Healy (2013; 2016). As reflexões apresentadas em cada estudo
representam a importância em perceber o ambiente escolar como um lugar privilegiado de diferentes visões,
aprendizagens e singularidades discentes.
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O ensino dessa disciplina para estudantes surdos e surdas procura respeitar as especificidades de cada aluno: a sua
língua, a modalidade de comunicação, materiais adaptados, um currículo diferenciado. Ou seja, é necessário que
aconteçam mudanças efetivas em todo o processo educativo para que ocorra inclusão de forma efetiva. Mudanças
que necessitam ser iniciadas, primeiramente, por cada profissional engajado no ensino-aprendizagem.

Partindo por um viés histórico, acreditamos que o ensino de Matemática para estudantes surdos passou por
transformações no decorrer dos tempos. A partir dessa conjuntura, o principal conceito discutido neste artigo se
embasa na principal obra do epistemólogo Thomas Kuhn – a estrutura das revoluções científicas – que apresenta
diversos conceitos da Ciência, entre eles, o de Paradigma.

Kuhn (2009) conceitua paradigma como realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante muito
tempo, fornecem problemas e soluções para uma determinada comunidade científica. De forma mais simples,
podemos considerá-lo como um conjunto de saberes fazeres garantindo a realização de uma dada pesquisa científica,
na qual, determina até que ponto podemos pensar em entender e fazer Ciência (BARTELMEBS, 2012).

Em meio a isso, destaca-se a comunidade científica, na qual se preocupa com o desenvolvimento das pesquisas e as
questões intrínsecas neste processo. Os sujeitos preocupados com o fazer, experimentar, vivenciar Ciência procuram
diversas formas de estar em busca de ultrapassar paradigmas.

A relação entre ensino Matemática e educação de surdos põe em jogo inquietações sobre esse campo, levantando os
seguintes questionamentos: como os estudantes surdos aprendem Matemática Existe uma forma diferente de ensinar
essa disciplina Qual o papel do docente nesse contexto Diante destas questões norteadoras, a problemática desta
pesquisa é: quais os possíveis paradigmas formados no ensino de Matemática para estudantes surdos

A busca por respostas às indagações levantadas não se torna tarefa fácil, pois qualquer pesquisador, em seu
caminhar, pode encontrar desafios, sendo alguns deles, inesperados. No entanto, são esses desafios que
impulsionam a continuar em busca do conhecimento científico. Assim, delineou-se como objetivo geral: discutir
possíveis paradigmas formados no ensino de Matemática para estudantes surdos e surdas.

Este estudo se configura em uma pesquisa bibliográfica que busca, por meio da literatura, levantar discussões sobre
determinada temática. As pesquisas desse tipo têm vantagens para o pesquisador por oferecer uma gama de
fenômenos em meio a livros, artigos, dissertações e teses, que estão relacionados com o que se busca responder em
um determinado trabalho acadêmico.

Desse modo, o presente artigo está divido em quatro seções, sendo que introduzimos inicialmente os conceitos
trabalhados no trabalho. Na seção seguinte, discutimos sobre o processo de ensino-aprendizagem de Matemática
para estudantes surdos. Na terceira seção apresentamos os procedimentos metodológicos trilhados. Na seção
posterior, debatemos sobre os possíveis paradigmas formados no ensino de Matemática para estudantes surdos por
meio da análise das pesquisas. Finalmente, explanamos algumas considerações referentes ao trabalho.

2 O ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA: UM OLHAR PARA O ESTUDANTE SURDO

O professor ou professora que ensina Matemática se depara com diversos desafios em sua prática diária,
principalmente em relação às diferentes culturas trazidas pelos alunos (as). Nessa perspectiva, o ambiente da sala de
aula se torna heterogêneo, pois há diferentes maneiras de pensar e de aprender, o que possivelmente implica em
diferentes metodologias de ensino. No caso do estudante que não ouve – o surdo – ele necessita de um ensino que
privilegie a sua modalidade de comunicação, a visual-espacial (QUADROS; PIZZIO; REZENDE, 2009).

Nesse sentido, o conhecimento de para quem está ensinando é muito importante, no qual, o professor ao saber as
dificuldades e necessidades de seu aluno, reflete no como e no que ensinar. Partindo desse pressuposto, na
atualidade, ainda são percebíveis casos em que o profissional ao explanar determinado conteúdo fala de costas para
o aluno surdo ou em voz alta, esperando que esse aluno o entenda.

Gesser (2009) afirma que existem diversos mitos criados ao redor da pessoa surda, um deles é que todo surdo sabe
fazer leitura labial, o que é algo errôneo, pois para que isso aconteça, necessita a passagem por um profissional da
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área de fonoaudiologia. Além do que, a questão da oralização não é bem vista pela comunidade surda, pois remete a
momentos difíceis e angustiantes na história da educação desses alunos.

Em vista disso, indagam-se os seguintes questionamentos: O surdo utiliza uma língua diferente Qual alternativa o
professor pode recorrer quando não possui conhecimento dessa língua que para ele, em alguns casos, se torna
estranha

Refletir sobre o papel enquanto profissional e a visão de educação que se tem é um dos primeiros passos a ser
percorrido, especialmente, quando se está lidando com alunos com algum tipo de deficiência.

O aluno surdo utiliza uma língua diferente do professor que ouve (ouvinte), implicando, desta forma, em trabalhar com
uma metodologia diferenciada. Assim sendo, espera-se que o profissional tenha conhecimento em Libras e nas
especificidades de cada estudante, especialmente ao trabalhar com jogos e atividades visuais.

As escolas, nesse sentido, precisam estar atentas às singularidades de quem adentra ao ambiente educacional,
promovendo a permanência dos alunos por meio de um ensino convidativo. Todavia, se o professor continuar sendo
um mero transmissor do conhecimento utilizando-se da oralização, quadro negro e giz, como únicas ferramentas do
ensinar, os estudantes surdos terão resultados insatisfatórios, pois não irão compreender boa parte daquilo que está
sendo transmitido.

Além disso, existem casos de surdos que não sabem Libras devido a alguns fatores, entre eles, por serem filhos de
pais ouvintes e que não possuem conhecimento na língua natural do seu filho (SILVA, 2013). Nessa situação, quando
as crianças vão à escola encontra dificuldades no processo de aprendizagem, pois mesmo que tenha a presença de
um tradutor/intérprete[ii] na sala de aula, o aluno precisa ser alfabetizado em Libras primeiro.

No caso da Matemática um ponto que deve ser levado em consideração é a ausência de sinais específicos da área.
De acordo com Barbosa (2013), uma das dificuldades vivenciadas por docentes e intérpretes é a falta de sinais da
Matemática. A partir desse cenário, o trabalho desses profissionais poderá encontrar lacunas, o que acaba afetando
também o aprendizado dos alunos surdos, pois o seu entendimento em relação aos diferentes conteúdos não será
completo.

O processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina, no contexto da educação de surdos, propõe novos olhares a
uma Educação Matemática Inclusiva preocupada no conhecimento de todos os alunos envolvidos em âmbito escolar.
Todavia, a reflexão do papel docente e o conhecimento das especificidades de cada estudante são fatores essenciais
para um trabalho mais eficaz e comprometido com o desenvolvimento estudantil e social. Assim, os sujeitos surdos
conseguem sentir-se acolhidos e satisfeitos em um ambiente, no qual, a sua cultura e identidade estão sendo
respeitadas e valorizadas.

3 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se uma pesquisa bibliográfica, na qual, busca a partir de repositórios online, mais
precisamente artigos científicos, discutir questões em torno de uma dada temática. Em relação ao seu tipo, optamos
por realizar uma Meta-Análise embasando nas colocações de Fiorentini e Lorenzato (2009). Segundo esses autores,
esse tipo de pesquisa elucida novos resultados diante daqueles já apresentados, além de poder fazer uma relação
aproximativa ou não das pesquisas analisadas.

Para a realização do levantamento de investigações científicas fomentando o contexto sobre paradigmas no ensino de
Matemática para estudantes surdos e surdas foi necessário escolher uma Base de Dados que contemplasse
discussões em âmbito acadêmico voltados para artigos de diferentes revistas científicas da área de Educação
Matemática e de educação de surdos.

A Base de Dados utilizada para a coleta das pesquisas foi o site SciELO. A Scientific Eletronic Library Online é um
modelo para publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na internet. Segundo o próprio site, as
publicações realizadas na base são uma resposta às necessidades de comunicação no campo científico em países
desenvolvidos (SCIELO, 2018).Como o site disponibiliza artigos de vários países e em diversos idiomas, optamos por
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utilizar alguns filtros com o intuito de facilitar a busca dos artigos.

Dentre os filtros utilizados, destacamos: a) tipo de literatura: somente artigos científicos; b) coleções: Brasil; c) idioma:
português; d) ano de publicação: 2002-2017. O marco temporal inicial empregado surgiu devido ao período em que foi
promulgada a Lei Nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2002). Nesse
contexto, as discussões sobre os paradigmas partem por esse viés histórico, observando as mudanças, avanços ou
não em relação ao ensino de Matemática para estudantes surdos e surdas.

Para tanto, foram selecionadas determinadas palavras-chave para obtenção dos periódicos. Destacamos as
seguintes: surdo; educação de surdos; ensino de Matemática; Matemática e Surdez[iii]. A Tabela a seguir apresenta a
distribuição de produtividade encontrada em âmbito geral na Base de Dados do site em investigação.

Distribuição de produtividade na Base de Dados do site SciELO (2002-2017).

Ano Surdo Educação de surdos Ensino de Matemática Matemática e surdez
2002 0 0 09 0
2003 03 03 0 0
2004 03 03 08 0
2005 02 03 07 0
2006 09 07 09 01
2007 02 03 19 0
2008 02 02 19 0
2009 05 08 20 0
2010 04 06 20 01
2011 03 06 29 0
2012 04 10 52 0
2013 04 14 56 01
2014 13 17 59 01
2015 06 15 66 01
2016 07 16 45 0
2017 19 16 61 0
Total 86 129 477 05

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados coletados na pesquisa realizada no site SciELO (2018).

Os dados apresentados nessa Tabela mostram número significativo de artigos científicos diante das palavras-chave
utilizadas. Aquelas relacionadas ao surdo foram encontradas em 86 periódicos. Relacionados à sua educação, foram
obtidos 129 artigos. No entanto, o maior número de estudos científicos encontrados foi com a palavra-chave: ensino
de Matemática, totalizando 477. A menor quantidade consta aquela referente à Matemática e surdez com 05 artigos
somente. A inquietação em torno do processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina parece que, ainda, precisa ser
bastante discutida pelos pesquisadores da área.

Um dado relevante constatado ainda na referida Tabela,é ausência de artigos científicos publicados no mesmo ano
em que a Lei de Libras foi promulgada. Todavia, no ano seguinte, 2003, constatou-se 06 publicações sobre o surdo e
sua educação revelando a preocupação em torno do seu desenvolvimento educacional. Outro dado importante é
percebido no ano de 2014, especificamente com a palavra-chave, educação de surdos, na qual, há um acréscimo
significativo comparado aos anos anteriores. Acreditamos que um dos fatores para esse aumento foi à luta pela
permanência de escolas especializadas e o direito à educação bilíngue.

Em seu estudo, Campello e Rezende (2014), apresentam a trajetória do Movimento Surdo em defesa de escolas
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bilíngues para surdos, principalmente com a notificação do possível fechamento do Instituto Nacional de Educação de
Surdos – INES em 2011:

Os dias 19 e 20 de maio de 2011 foram dias marcantes e históricos para a nossa vida;
foram dias eternizados em nossos corações como representação da resistência surda
contra a autoridade do Ministério da Educação de impor à educação de surdos aquilo que
não nos atende (CAMPELLO; REZENDE, 2014, p. 79).

Diante da colocação das autoras supracitadas e compreendendo o viés histórico como um sinal de resistência,
apontamos a possível causa do crescimento de periódicos relacionados ao contexto bilíngue e inclusivo nesse
período. Embora, as discussões estejam no campo do ensino, aquelas relacionadas à Matemática para estudantes
surdos e surdas são em número reduzido.

De acordo com a totalidade encontrada, em âmbito geral, com o marco temporal de aproximadamente 15 anos,
somente 18 artigos científicos foram registrados com foco na Matemática e educação de surdos. Todavia, após uma
leitura minuciosa observamos a repetência de alguns deles, o que resultou na exclusão de 08 periódicos,
permanecendo somente 10 artigos para análise.

O processo de análise aconteceu por meio da leitura dos resumos dos artigos selecionados, procurando elucidar
paradigmas formados no ensino de Matemática para estudantes surdos e surdas, no marco temporal estabelecido.
Todavia, apesar dessa leitura inicial, em alguns deles, houve a necessidade de fazer sua leitura na íntegra. Diante
disso, seguiremos os passos realizados por Toschi (2014) em seu Trabalho de Conclusão Curso – TCC, no qual, a
autora fez uma Meta-análise de Dissertações, Teses e Artigos Científicos sobre a Educação Matemática para surdos
no Brasil.

Em seu processo de análise, Toschi (2014), elaborou quadros com as seguintes categorias: a) tema; b) resumo;c)
metodologia;d) fundamentação teórica;e) considerações finais; f) sugestões de ensino/pesquisa. O foco deste artigo
segue por caminhos diferentes, optamos não por criar quadros especificando cada elemento investigado, mas
descrever os principais sentidos observados no artigo, destacando o objetivo principal de cada pesquisa, alguns
resultados e possíveis discussões em torno de paradigmas no ensino de Matemática.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As discussões dos 10 artigos científicos analisados giram em torno do processo de ensino-aprendizagem da disciplina
Matemática, especificando seu ensino para estudantes surdos. Destacamos nesse momento, os trabalhos de Fávero
e Pimenta (2006); Borges e Costa (2010); Aroldo Jr, Ramos e Thoma (2013); Barbosa (2013; 2014), Fernandes-Viader
e Fuentes (2013), Fernandes e Healy (2013; 2016); Sales, Penteado e Moura (2015); Dessbesel, Silva e Shimazaki
(2018).

Fávero e Pimenta (2006) objetivaram discutir a relação pensamento/linguagem e a língua de sinais, num estudo sobre
a resolução de problemas matemáticos. Diante da sua pesquisa, os autores colocam que a resolução de problemas
não se torna difícil para o aluno surdo por não possuir domínio da língua portuguesa, mas pela forma que é mediado o
ensino de Matemática com a ausência de conhecimento da Libras pelo(a) professor(a). Nesse contexto, acrescentam
que a mediação semiótica contribui para desenvolver habilidades interpretativas.

Na pesquisa de Borges e Costa (2010), os autores preocuparam em investigar as representações docentes acerca
dos temas relacionados ao universo do ensino de surdos. Como o estudo em destaque investigou duas áreas de
ensino, Ciências e Matemática, esta última será expressa com maior ênfase, uma vez que o foco é nessa disciplina.
Em seus resultados, os autores mostram que o sistema de ensino não é capaz de incluir os estudantes com
necessidades educativas especiais. Havendo poucas inovações propostas no currículo, além do discurso e na prática
dos profissionais.

Enveredando pelos objetos de conhecimento matemático, Aroldo Jr.; Ramos e Thoma (2013), analisaram a
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contribuição do Multiplano para a aprendizagem de geometria por alunos surdos. Em seus resultados, é possível
observar que recursos visuais são importantes para o desenvolvimento dos alunos surdos justamente por estar
relacionado à sua modalidade de comunicação. Os autores destacam que sinais específicos da área se tornam um
desafio, como também o uso de classificadores.

Barbosa (2013; 2014), destaca-se diante dos demais por ser autora em dois trabalhos. Em seu primeiro trabalho,
Barbosa (2013) investigou o conhecimento de procedimentos e conceitos matemáticos em crianças surdas da
educação infantil. A autora afirma que as dificuldades vivenciadas em Matemática tanto por crianças surdas e ouvintes
dos anos iniciais de classes populares, não estão ligadas à ordem cognitiva, mas à questão sócio-econômica-cultural.
A autora faz a mesma ressalva destacada no estudo anterior em relação à ausência de um vocabulário
quantitativo-numérico, apresentando como sendo essencial para o desempenho escolar do surdo em Matemática.

No seu segundo artigo, Barbosa(2014) realizou um estudo comparativo entre crianças ouvintes e surdas sobre
conceitos matemáticos iniciais e linguagem. Nos resultados percebeu que as crianças surdas têm o mesmo
desempenho e, em alguns casos, superior a ouvinte em habilidades menos dependentes de estímulos linguísticos.
Todavia, a autora afirma ser essencial a presença lexical da Libras para o ensino de Matemática, ou seja, vocabulário
numérico-quantitativo-matemático.

Investigar as estratégias de resolução de operações (adição e subtração) por adolescentes surdos profundos
pré-linguísticos foi o objetivo construído por Fernandes-Viader e Fuentes (2013) em seu estudo. Os resultados da
pesquisa mostram a necessidade de um ensino observando as peculiaridades das pessoas surdas em relação ao
acesso à informação.

Fernandes e Healy (2013; 2016); assim como Borges (2013; 2014) se destacam por apresentar duas investigações
científicas. Em seu primeiro estudo, as autoras identificaram como aprendizes que tem a Língua Brasileira de Sinais
(Libras) como primeira língua, uma língua visuogestual, expressam generalizações matemáticas. Destacam, em seus
resultados, que o desafio de professores que ensinam Matemática a estudantes surdos é encontrar contextos que os
estimulem a apropriação de ferramentas em generalizações matemáticas.

O segundo trabalho parece ser uma continuação daquele mencionado anteriormente, sendo que nesse o seu objetivo
principal foi compreender como surdos articulam os meios de mediação disponíveis nas situações de aprendizagem
matemática em um processo de transformar objetos conceituais culturais em objetos de consciência. Ambos os
estudos voltados para a álgebra, as autoras mais uma vez mencionam o desafio, enquanto docente, ser a procura por
meios que estimulem o discente ao aprendizado diante dos elementos mediadores existentes.

Sales, Penteado e Moura (2015) discutiram um processo de negociação de sinais em Libras, em aulas de Matemática,
com base em atividade de ensino realizada com estudantes surdos dos anos iniciais do ensino fundamental de uma
escola da rede pública de ensino. Nesse âmbito, destacam a importância de negociar sinais no sentido de melhorar o
vocabulário matemático. Outro ponto em destaque se refere à inclusão desses alunos em âmbito escolar, apontando a
necessidade de mais ações que garantam a aprendizagem de todos(as).

Em um estudo mais recente: Dessbesel, Silva e Shimazaki (2018), investigaram as intervenções didático-pedagógicas
na Educação Básica para o ensino de Matemática a alunos surdos. Diferente dos demais apresentados, esse trabalho
partiu de uma pesquisa bibliográfica em que mostrou como resultado, diferentes intervenções apresentadas nas
investigações acadêmicas analisadas, tais como: experiências em ambientes computacionais, cenários investigativos,
uso de recursos concretos como construção de sólidos geométricos e materiais didáticos.

Diante dos resultados observados nas pesquisas encontradas, é possível perceber uma gama de discussões em torno
do processo de ensino-aprendizagem da disciplina Matemática para estudantes surdos. Contudo, nesses resultados é
notória a presença de paradigmas O que os pesquisadores ainda se deparam mesmo com diversos experimentos e
investigações

Paradigmas revelados nas pesquisas sobre o ensino de Matemática para estudantes surdos

Partindo do pressuposto colocado por Kuhn (2009) ao conceito de Paradigma, pode-se observar que nas pesquisas
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analisadas existem duas questões que ainda se tornam um desafio vivenciado pela comunidade científica da área da
Educação Matemática Inclusiva com foco no estudante surdo. Desafio aqui visto como uma forma de estimular a
inquietação de estudos científicos com o objetivo de ultrapassar as barreiras encontradas pelas Ciências.

A primeira está intrinsecamente relacionada não só com a área da Matemática, mas com todo o contexto educacional.
Nesse sentido, a proposta de inclusão de estudantes surdos nas salas regulares de ensino, torna-se o que se chama
de paradigma, uma vez que se abrem diversas discussões sobre as implicações que esse contexto aponta para a
educação como um todo. Entre elas, destacam-se: a comunicação entre professores/aluno/aluno; adaptações
metodológicas; presença do intérprete de Libras; atendimento educacional especializado e outras questões que ainda
se encontram em debate, constante aplicação e desenvolvimento.

Antes do paradigma da inclusão, houve o da segregação, posteriormente o da integração. No entanto, aos poucos foi
sendo contestado se realmente estava dando resultados significativos para a aprendizagem dos alunos. Isto posto,
surgiu uma nova corrente educacional, a inclusão escolar. Kuhn (2009, p. 38) explana que “para ser aceita como
paradigma, uma teoria deve parecer melhor que suas competidoras, mas não precisa (e de fato isso nunca acontece)
explicar todos os fatos com as quais pode ser confrontada”.

Nesse contexto, implica que o processo inclusivo apresente uma definição nova que seja melhor do que aquele
colocado pelo paradigma anterior. Assim, percebe-se que esse novo paradigma trouxe uma nova visão para o
desenvolvimento educacional de estudantes surdos em âmbito escolar.

Na atualidade, a inclusão escolar é a premissa posta nas escolas de todo o país. No entanto, no contexto da
educação de pessoas surdas há sempre o debate entre ela e a escola especializada. Kuhn (2009) expõe sobre
aqueles que nãose acomodam com determinado paradigma, realiza suas pesquisas de forma isolada ou une-se a
outros grupos. Em meio a isso, é possível fazer uma relação daqueles professores que não concordam com a
perspectiva da educação inclusiva, entendendo que o ensino em escolas especializadas ser o mais viável para o
desenvolvimento educacional do estudante.

A outra questão percebida é a ausência de sinais específicos para a área de Matemática, o que vem se tornando um
desafio para muitos professores. Apesar das pesquisas levantarem a necessidade de um vocabulário matemático,
ainda é questionado se/como é possível a criação de um sinalário com léxicos da área.

Como ensinar conceitos matemáticos se ainda não se tem sinais específicos do conteúdo a ser abordado É possível
um único sinalário sem levar em consideração as variações da Língua Brasileira de Sinais São essas inquietações
entre outras que fazem a comunidade científica continuar os estudos, experimentos, observações para se ultrapassar,
ou mesmo poder romper,determinados paradigmas.

Diante de todo exposto, compreende-se que o paradigma, conceito trazido por Kuhn (2009), contempla um novo
pensar sobre a Ciência. Partindo-se do ensino de Matemáticaparaestudantes surdos, em meio aquelesapresentados
nas pesquisas, na atual conjuntura, a inclusão escolar torna-se o paradigma vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou apresentaruma discussão sobre o ensino de Matemática para surdos e seus paradigmas
formados a partir de uma análise em artigos científicos, embasando-se nos conceitos trabalhos por Thomas Kuhn
(2009). A questão que norteou este trabalho foi: quais os possíveis paradigmas formados no ensino de Matemática
para estudantes surdos

Nesse âmbito, foi possível perceber diante dos artigos científicos analisados, os seguintes paradigmas: a inclusão
escolar e ausência de sinais específicos da disciplina Matemática. É importante salientar que, cada um destes
paradigmas em determinadas momentos, foram sendo discutidos e confrontados, acontecendo uma evolução.
Destaca-se ainda que apesar de haver um novo paradigma – o da inclusão – ainda sendo necessário que seja bem
mais sucedido diante dos demais, cada um trouxe suas contribuições para a história em destaque.

Contudo, a inclusão mostra-se o paradigma com maior sucesso entre a comunidade científica na atualidade, pois
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propõe o desenvolvimento educacional do surdo em igualdade à pessoa ouvinte, sem nenhuma forma de preconceito
ou discriminação.

Diante disso, este artigo também espera contribuir para o conhecimento de questões relacionadas à Educação
Matemática e educação de surdos fazendo um paralelo ao conceito de paradigma, trabalhado por Kuhn (2009),
principalmente a professores (as) e pesquisadores (as) da área. Assim, espera-se que pesquisas futuras possam ser
realizadas com o intuito de aprofundar mais ainda os saberes sobre a temática em questão.

Esta pesquisa discute a Educação Matemática Inclusiva enveredando pelos trabalhos realizados no projeto: Rumo à
Educação Matemática Inclusiva, da Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN/SP.
[ii] Profissional que traduz e interpreta a Língua Brasileira de Sinais para a Língua Portuguesa e vice-versa.
[iii] Utilizamos o conceito de surdez como palavra-chave na busca das pesquisas na base de dados do site Scielo. No
entanto, não concordamos com sua utilização na discussão em torno da educação de surdos por seguir um viés
clínico e não sociocultural.
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