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RESUMO: O presente artigo apresenta resultados da implementação pedagógica desenvolvida nos 

estudos do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Pretende-se tecer reflexões e 
propostas, acerca da aprendizagem da matemática por alunos surdos. Na conjuntura atual a 
educação de surdos é norteada pela filosofia educacional bilíngue, isto é, a Lingua Brasileira de 
Sinais-Libras como primeira língua e a língua portuguesa como segunda. Com isso, tem se tornado 
cada vez mais necessário o desenvolvimento de propostas que vá ao encontro das reais 
necessidades dos alunos surdos. Este trabalho, também apresenta como resultado, alguns 
procedimentos metodológicos para ensinar as operações matemática para alunos surdos do 6º ano 
do Ensino Fundamental, por meio do uso dos mapas conceituais associados às ferramentas 
tecnológicas. Os mapas conceituais no ensino da matemática são propostos como meio de 
negociação de significados e como instrumentos para a verificação de indícios da ocorrência de 
aprendizagem significativa. Na concepção de David Ausubel (1918-2008) o ensino necessita fazer 
algum sentido para o aluno, a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já 
existentes no seu conhecimento de mundo. Observou-se que, para o aluno surdo o trabalho com 
mapas conceituais poderão ser ferramentas importantes, tanto na aprendizagem de vocabulários em 
Libras quanto na linguagem matemática, possibilitando estabelecer relações entre ambas as 
linguagens, comparando-as, diferenciando-as e utilizando-as como meio para resolução de 
problemas cotidiano.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta produção é a parte conclusiva do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), como Formação Continuada aos professores da rede pública de 

Ensino Fundamental e Médio do Estado do Paraná. Neste Programa, as atividades 

iniciam-se com aulas de fundamentação teórica, seguido do compromisso de 

elaborar um projeto, o qual baliza tanto a produção Didático Pedagógica quanto a 
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Implementação da proposta Didático Pedagógica no Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR) e nas ações previstas para a sala de aula. Vale ressaltar que este trabalho-

produção é parte do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), cuja implementação aconteceu 

na Escola Bilíngue da ACAS – Educação Infantil e Ensino Fundamental no município 

de Cascavel – Pr.  

O objetivo deste trabalho, dentre outros, foi proporcionar meios que possam 

auxiliar no desenvolvimento do aluno surdo do 6º ano, do Ensino Fundamental na 

resolução das quatro operações fundamentais da matemática, contribuindo para o 

desenvolvimento de sua capacidade de analisar, associar, comparar, conceituar e 

representar idéias relacionadas aos números.  

As operações básicas são pré-requisitos para o estudo da matemática. Um 

dos problemas que nos deparamos com os alunos surdosdo 6º ano é a defasagem 

de aprendizagem que muitos trazem dos anos anteriores, esta defasagem, na 

maioria das vezes, não está relacionada à dificuldade de aprendizagem do aluno 

surdo, mas sim com a falta de metodologias e estratégias de ensino por parte dos 

professores. E para resgatar ou diminuir a discrepância de conhecimento em relação 

aos alunos não surdos, precisa-se muitas vezes retomar alguns conteúdos vistos 

nos primeiros anos do ensino fundamental, por meio de revisões de conteúdos 

básicos dos primeiros anos do ensino fundamental.   

A discussão do ensino de matemática para surdos e a linguagem utilizada 

para esse fim, não pode ignorar o contexto bilíngue, em que, os alunos surdos estão 

sendo inseridos. Diante dessa situação se faz necessário conceituar alguns 

elementos que serão abordados neste trabalho: 

A Língua Brasileira de Sinais – (Libras) é considerada a primeira língua dos 

surdos brasileiros e a Língua Portuguesa a segunda (Decreto 5.626/05),essas duas 

línguas permeiam a educação de surdos e se situam politicamente enquanto direito 

linguístico. A aquisição dos conhecimentos em Libras é uma das formas de garantia 

da aprendizagem e da aquisição da leitura e escrita da língua portuguesa e por 

consequência o avanço de conhecimentos de conhecimentos sistematizados pela 

escola, e com especial atenção, nesse caso a matemática.  

  As figuras e símbolos, que serão utilizados no decorrer das atividades 

desenvolvidas neste trabalho estão intimamente relacionados com o ensino 

matemático, e o emprego desses elementos auxilia, significativamente, o raciocínio 



e apresentam-se como se fossem semelhantes às palavras. No entanto, o uso da 

simbologia será “dosado”, pois o uso em excesso pode, por vezes, impedir a 

compreensão da ideia representada. (MENEZES,1999). 

A inadequação da linguagem matemática, dentre outros,seja no ensino ou na 

aprendizagem, tende a ser um dos fatores que mais interfere no processo de 

apropriação de conceitos desta disciplina por surdos, por isso a preocupação com 

uso adequado da linguagem matemática a partir da LIBRAS, esse deve ser objeto 

de estudo que pretende perceber nesse grupo de alunos surdos, a construção de 

aprendizagens significativas. 

O fato dos surdos utilizarem e adquirirem informações visualmente, pela 

Libras está associado à falsa ideia de que eles aprendem a matemática com mais 

facilidade.  Contudo, ao contrário do que se pensa, a matemática é tão ou mais 

complexa para o surdo do que para os ouvintes.Considerando que, os pais ouvintes 

ensinam e usam a linguagem matemática com seus filhos desde os primeiros anos, 

pois desde cedo envolvem os filhos em situações como: buscar quantidades de 

objetos, usar moedas para comprar balas, sorvetes, etc. Assim, uma criança surda 

com pais ouvintes, estes primeiros passos naturais e básicos da matemática são 

poucos ou quase nada desenvolvidos por relações de comunicação direta, visto que 

há dificuldades para estabelecer interações e relações comunicacionais entre pais 

ouvintes e filhos surdos.  

Para subsidiar a aquisição destes conhecimentos, geralmente o docente 

precisa criar situações ou retomar conteúdos básicos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Por isso, também foram considerados no decorrer deste trabalho: a 

Libras como meio primordial de comunicação e alguns elementos como figuras e 

símbolos comumente empregados na linguagem matemática. 

Vale ressaltar que, para alcançar os objetivos propostos neste trabalho cujo 

tema é “O mapa conceitual no ensino de matemática para surdos: aprendizagem 

visual e significativa” foram assistidas aulas ministradas por docentes da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), realizados vários encontros 

de orientação, todos objetivando a delimitação da linha de estudo que envolvem as 

tecnologias da Informação e Comunicação. Também fizeram parte do processo a 

linha de estudo, o tema de pesquisa, a problematização, objetivos, justificativa, 

estratégias de ação e cronograma. Todas essas etapas foram realizadas para a 



construção do Projeto de Intervenção Pedagógica e Unidade Didática Pedagógica, 

contribuindo para as reflexões e resultados apresentados no decorrer deste artigo.   

 

2 AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS NO ENSINO 

DA MATEMÁTICA PARA SURDOS 

 

As Diretrizes Curriculares no contexto da Educação Matemática orientam que, 

os ambientes gerados por aplicativos informáticos dinamizam os conteúdos 

curriculares e potencializam o processo pedagógico. Para Borba (1999), o uso de 

mídias tem suscitado novas questões, sejam elas em relação ao currículo, à 

experimentação matemática às possibilidades do surgimento de novos conceitos e 

de novas teorias matemáticas. Atividades com lápis e papel ou mesmo quadro e giz, 

para construir gráficos, por exemplo, se forem feitas com o uso dos computadores, 

permitem ao estudante ampliar suas possibilidades de observação e investigação, 

porque algumas etapas formais do processo construtivo são sintetizadas 

(D’AMBROSIO & BARROS, 1988). Os recursos tecnológicos, como o software, a 

televisão, as calculadoras, os aplicativos da Internet, entre outros, têm favorecido as 

experimentações matemáticas e potencializado formas de resolução de problemas. 

Os alunos surdos utilizam de modo surpreendente o campo visual, ou seja, as TICs 

poderão ser ferramentas importantes para aprender vocabulário em Libras, bem 

como na linguagem matemática, relacionar ambas as linguagens comparando-as, 

diferenciando-as, aprender por meio de imagens, símbolos, figuras, vídeos, jogos, 

outros. 

Portanto a internet está sendo considerada uma das mais importantes 

criaçãoes dos últimos tempos para ampliar a forma de aprender e de ensinar 

(VIANNA, 2001). A internet minimiza a distância existente entre surdos e ouvintes, e, 

além disso, outra vantagem é que os internautas utilizam nos pate-papos uma 

escrita rápida, abreviada, sem o uso de conectivos e artigos, parecido com a escrita 

dos surdos. 

O trabalho com o uso dos mapas conceituais aliado ao uso da tecnologia no 

processo educacional dos surdos, como o uso do computador, da máquina 

fotográfica, de vídeos e outros, podem ser muito importante para o desenvolvimento 

e amadurecimento da turma, pois, a cada dia, eles poderão com o auxílio do 



computador construir coletivamente sua aprendizagem, que com certeza deverá ser 

realmente significativa. 

 

2.1 A importância dos mapas conceituais no ensino da matemática: aspectos 

metodológicos 

 

Essa proposta, direcionada aos alunos surdos está fundamentada nos 

pressupostos teóricos da Educação Matemática, na Teoria da Aprendizagem 

Significativa e no uso de Mapas Conceituais.  

O mapa conceitual, em benefício da aprendizagem, foi apresentado pela 

primeira vez por David Ausubel (1918-2008). Segundo essa teoria, o processo de 

ensino necessita fazer algum sentido para o aluno e, nesse processo, a informação 

deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura do 

aluno. O autor entende que a aprendizagem significativa se verifica quando o banco 

de informações no plano mental do aluno se revela, através da aprendizagem por 

descoberta e por recepção. Neste contexto, o trabalho, com mapas conceituais são 

propostos como meio de negociação de significados e como instrumentos para a 

verificação de indícios da ocorrência de aprendizagem significativa. 

De um modo geral, mapas conceituais, ou mapas de conceitos, são apenas 

diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 

representar conceitos. Muitas vezes utilizam-se figuras geométricas - elipses, 

retângulos, círculos - ao traçar mapas de conceitos, mas tais figuras são, em 

princípio, irrelevantes. É certo que o uso de figuras pode estar vinculado a 

determinadas regras como, por exemplo, a de que conceitos mais gerais, mais 

abrangentes, devem estar dentro de elipses e conceitos bem específicos inseridos 

em retângulos.  

O fato de dois conceitos estarem unidos por uma linha é importante porque 

significa que há, no entendimento de quem fez o mapa, uma relação entre esses 

conceitos, mas o tamanho e a forma dessa linha são, a priori, arbitrários.  

Mapas conceituais podem seguir um modelo hierárquico, no qual conceitos 

mais inclusivos estão no topo da hierarquia (parte superior do mapa) e conceitos 

específicos, pouco abrangentes, estão na base (parte inferior). Mas, este é apenas 

um modelo, mapas conceituais não precisam necessariamente ter este tipo de 

hierarquia. Por outro lado, sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos 



contextualmente mais importantes e quais os secundários ou específicos. Setas 

podem ser utilizadas para dar um sentido de direção a determinadas relações 

conceituais, mas não obrigatoriamente. Conforme Ausubel (1982), não há regras 

gerais fixas para o traçado de mapas de conceitos. O importante é que o mapa seja 

um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações 

entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de 

uma matéria de ensino. Na concepção de David Ausubel (1918-2008), “o ensino 

necessita fazer algum sentido para o aluno e, nesse processo, a informação deverá 

interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes da estrutura do aluno”. 

O autor entende que a aprendizagem significativa acontece quando é possível 

verificar que no banco de informações do aluno ele pode acrescentar outros 

conceitos. 

 Neste contexto de pesquisa, o ensino da matemática, tem como ponto de 

partida temas gerador. As atividades aplicadas em sala de aula devem prezar pela 

explicação e diálogos sobre o tema gerador proposto, pois coisas que achamos ser 

simples e que os alunos já sabem precisam ser, geralmente, esclarecidas, já que em 

muitos casos as famílias não são conhecedoras da língua de sinais. 

A partir do estudo da história da moeda brasileira, visita ao supermercado e 

atividades visuais para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem, os conteúdos 

foram sendo desenvolvidos conforme a esquematização do mapa conceitual. Os 

mapas conceituais, nas oficinas propostas no decorrer da implementação 

pedagógica foram sendo construídos pela turma na parede da sala de aula. 

 Na representação abaixo, é possível observar que o uso de mapas 

conceituais também pode ser uma ferramenta muito importante para o professor, no 

que diz respeito à elaboração dos planos de ensino. O professor pode lançar mão de 

mapas conceituais para promover a visualização de sua aula, como segue no 

exemplo organizado e utilizado no desenvolvimento das oficinas propostas que 

seguem descritas no decorrer deste trabalho:  



 

Fonte: Mapa conceitual elaborado pela professora PDE com base nos estudos de Ausubel (1982). 

 

 Como pode ser observado no exemplo de mapa conceitual acima, a partir do 

tema gerador ficando visualmente disponíveis os objetivos, o desenvolvimento da 

aula e das atividades. Sendo um facilitador para o ensino dos conteúdos  

 

3 IMPLEMENTAÇÃODO PROJETO DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

 

A Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica teve início com a sua 

apresentação aos professores e funcionários durante reunião pedagógica em uma 

escola bilíngue para surdos. Posteriormente, foi realizada uma reunião com a 

direção e a coordenação do sexto ano do Ensino Fundamental, período matutino, 

série onde o projeto foi implementado, para explanação das estratégias a serem 

utilizadas durante o seu desenvolvimento. 

A primeira atividade desenvolvida após a divulgação foi a confecção de um 

banner com os principais tópicos e objetivos do projeto e este ficou afixado no rol de 

entrada da escola, proporcionado a comunidade escolar o acesso às informações do 

projeto.  



Considerando a importância da divulgação desse trabalho, o projeto também 

foi divulgado no encerramento do PDE/2014/2015. Já para a explanação os alunos e 

prévia seleção dos alunos que iriam participar da implementação, ocorreu em sala 

de aula. Quanto ao desenvolvimento do projeto foi realizado por meio de oficinas, a 

receptividade dos discentes foi muito boa no quese refere a apresentação do projeto 

e seus objetivos. A primeira dinâmica foi a de “boas vindas”, nesta pode-se constatar 

que os educandos ficaram felizes em participar e gostaram da temática escolhida. 

As oficinas tiveram como objetivo principal proporcionar procedimentos 

metodológicos para ensinar as quatro operações fundamentais da matemática, 

contribuindo para o desenvolvimento de sua capacidade de analisar, relacionar, 

comparar, conceituar e representar idéias relacionadas aos números por meio de 

mapas conceituais associados às ferramentas tecnológicas. Foram oito encontros, 

cada encontro foi direcionado por um tema com duração de 04 horas. No quadro 01 

abaixo segue representado cada encontro, realizado entre os meses de março, abril, 

maio, junho, julho e agosto,com uma breve descrição das respectivas atividades: 

 

Encontros Atividades desenvolvidas 

 

1 Apresentação da história da moeda brasileira e sua evolução, 

visando despertar a atenção, do aluno surdo, para a função social na 

economia. Instigar a atenção para o valor dos produtos usados nas 

suas casas, bem como os valores necessários para a compra. 

2 Visita ao supermercado, com o intuito de observar a organização, os 

valores dos produtos e pesquisar o preço mais utilizado em suas 

casas.  

3 Considerando os conhecimentos prévios do aluno, as propostas 

foram atividades de construção e resolução de problemas 

matemáticos que envolvam a multiplicação e adição.  

4 Desenvolvimento de novos conceitos, de modo lúdico, explorando as 

ferramentas disponíveis nas TICs e nas duas línguas que os surdos 

estão envolvidos (Libras e português).  

5 Atividade no laboratório de informática, onde foi explorada situações 

problemas através de jogos e simulações de compra e venda. Um 



dos jogos foi o “O jogo Casa de Carne”, esse é um jogo que atua 

principalmente como incentivador e criador de estratégias para 

calcular o valor e separar as notas para o pagamento, ao mesmo 

tempo em que aprendem sobre os cortes de carne bovina.  

6 Uso do  multiplano para contribuir no entendimento do caráter lógico, 

proporcionando condições para o aluno desenvolver sua consciência 

crítica. 

7 Desenvolvimento e elaboração de diferentes formas de mapas 

conceituais, a fim de representar operações de multiplicação e 

proroporcionar momentos para aperfeiçoar o desenvolvimento 

cognitivo, a partir da construção de operações envolvendo a adição e 

a multiplicação no multiplano.  

8 Revisão geral dos conteúdos trabalhados no decorrer dos encontros. 

Quadro 01: Representação das atividades desenvolvidas no decorrer das oficinas. 

 

Estas atividades foram realizadas com o propósito de conscientizar os alunos 

sobre a importância de transformar situações problemas através de jogos e 

simulações de compra e venda em atividades significativas. 

 Outro ponto primordial de todo esse processo de interação promovido pelo 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) foi o Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR), do qual fizeram parte educadoresde várias escolas públicas do Estado do 

Paraná.O GTR foi dividido em três módulos:(I) aprofundamento teórico sobre a 

temática;(II) socialização e reflexões sobre as produções já elaboradas pelo 

professor PDE( projeto de intervenção pedagógica e  a produção didático-

pedagógica), e (III) análises referentes  a implementação do projeto de intevenção 

pedagógica. 

Todos os módulos tiveram duração de trinta dias, estando inclusa uma 

semana para recuperação. Os cursistas do GTR leram, analisaram, partilharam e 

colaboraram, grandemente, com a implementação pedagógica. 

Vale ressaltar que, a implementação foi muito bem sucedida, pois os 

discentes mostraram um grande interesse em participar do mercadinho de compra e 

venda. Sendo assim, pode-se afirmar que as atividades desenvolvidas durante a 

implementação foram capazes de transformar situações problemas através de jogos 



e simulações de compra e venda, no sexto ano, em uma aprendizagem mais 

significativa. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como objetivo compartilhar as reflexões obtidas 

através do plano de trabalho desenvolvido no PDE, cujo Programa é uma política 

pública que estabelece o diálogo entre os professores do Ensino Superior e os da 

Educação Básica através de atividades teórico-práticas orientadas, tendo como 

resultado a produção de conhecimento e mudanças qualitativas na prática da escola 

pública. 

Os estudos promovidos no decorrer deste trabalho proporcionaram reflexões 

e aprofundamentos na investigação sobre a aquisição de conceitos e conhecimentos 

da matemática. As operações básicas são consideradas pré-requisitos para o estudo 

da matemática, e um dos problemas que envolveu esta pesquisa foi a   defasagem 

ou a discrepâcia destes pré-requisitos, observados em alunos surdos do 6º ano 

nesta disciplina.  

Faz-se necessário afirmar que as aulas teóricas-práticas ministradas pelos 

docentes da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), e os encontros 

de orientação realizados durante a construção do Projeto de Intervenção pedagógica 

foram muito relevante, comprovando-se com a receptividade dos discentes do sexto 

ano do Ensino Fundamental da Escola Bilíngue da Acas- Cascavel- Paraná no que 

se refere a apresentação do projeto e seus objetivos . 

Sendo assim, pode-se concluir que as atividades desenvolvidas no decorrer 

deste estudo foram capazes de contribuir com o grande avanço pessoal e 

profissional assim como, para os discentes do sexto ano do Ensino Fundamental. 

Fato comprovado, pois as atividades desenvolvidas no decorrer desta pesquisa 

contribuíram para melhorias no quesito aprendizagem, compreensão, interpretação 

e resolução de situações que envolvem as operações básicas da matemática, bem 

como as condições para os alunos surdos, envolvidos neste trabalho, para lidar com 

questões de ordem prática e teórica, melhorando seu desempenho escolar e o uso 

no cotidiano.  

Portanto, o interesse e o aproveitamento dos alunos na implementação das 

oficinas, conduziu o êxito deste estudo, fato que garantiu que o projeto seja  



anexado ao PPP (Projeto Político Pedagógico) da Escola Bilíngue da Acas, a fim de 

que seja utilizado nos próximos anos letivos e sempre que necessário será retomado 

e realimentado. 
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