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ENSINO DA MATEMÁTICA: ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITI VA  

 

1. RESUMO 

Devido às matérias de exatas trazerem dificuldades, para alunos com deficiência 

auditiva, tanto pelo fato de ficar abstrato ou com explicações simples e por falta 

de sinais que podem ajudar nesta compreensão, é possível elaborar matérias 

didáticos para melhor interpretação dos conteúdos nas matérias de exatas, com 

o auxilio de matérias lúdicas e pedagógicas. 

  

2. INTRODUÇÃO 

Existem inúmeros estudos que envolvem a problemática do ensino e da 

aprendizagem dos alunos surdos. Grande parte desses estudos aborda a 

identidade e a cultura surda, bem como o bilinguismo, porém não propõem 

alternativas adequadas para a interação e o trabalho com o aluno surdo pelo 

professor. Possuem, portanto, uma identidade própria que integraliza a cultura 

surda. Uma das dificuldades constatada consiste na falta de sinais específicos 

para os termos empregados em disciplinas como, por exemplo, Física e 

Matemática, comprometendo a explicação do conteúdo dessas áreas. Isso 

conduz às seguintes questões: Como os professores ouvintes bilíngües 

(Português e Libras) podem contribuir para que os alunos surdos aprendam 

Matemática? Como esses docentes conseguem desenvolver o ensino bilíngue? 

Como os professores de Matemática podem superar a falta de sinais específicos 

na Língua Brasileira de Sinais? 

 

3. OBJETIVOS 

É objetivo do trabalho é propor procedimentos para as atividades de ensino, 

envolvendo elaboração de atividades práticas ou experimentais, bem como 

refletir sobre os processos de elaboração, aplicação e correção dos instrumentos 

de avaliação empregados com esses alunos. Com isso, pretende-se contribuir 

para o trabalho de outros professores, surdos ou ouvintes bilíngues, com vistas 
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ao desenvolvimento mais adequado de suas aulas à aprendizagem mais efetiva 

em Matemática dos alunos surdos. 

4. METODOLOGIA 

Estabelecer sinais, específicos para cada conteúdo da matemática, trabalhar 

conteúdos com material visual, lúdicos e pedagógicos, para estabelecer um 

melhor entendimento do que se passa em cada conteúdo da disciplina tanto em 

aplicações práticas facilitando quando os conteúdos tiverem um grau maior de 

abstração. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Muitas pesquisas no ensino de alunos surdos concentram-se na identidade e 

cultura surda. Pouco se enfatiza sobre modos recomendáveis para o professor 

interagir com esse tipo de aluno, principalmente no ensino da Matemática. Este 

estudo objetiva propor alguns procedimentos metodológicos que o professor 

possa adotar para o ensino de Matemática em relação a alunos com deficiência 

auditiva. Inicialmente, são identificadas algumas dificuldades relacionadas ao 

bilinguismo, que influenciam na educação do aluno surdo. Desse modo, defende-

se neste trabalho a necessidade de interação entre teoria e prática no ensino de 

Matemática para os alunos com deficiência auditiva, bem como de integração 

entre a Língua Brasileira de Sinais e o Português, avaliando desempenhos com 

flexibilidade. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Apresentação de sinais específicos para cada operação matemática como, 

adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, graus, entre outros. 

Demonstrando com material de apoio para fazer uma melhor aplicação do 

conteúdo chegando a melhor interpretação do aluno. Um exemplo prático em 

multiplicação utilizando o material dourado para plicar somas de unidades, em 

seguida apresentar as semelhanças que se pode usar para chegar à 

multiplicação o padrão que existe entre os números e em vez de fazer longas 

somas aparece à multiplicação para a contagem mais rápida, logo mostrar 

figuras, como empilhamento de caixas e sua quantidade geral, multiplicando a 

quantidade da fila e depois da altura se terá o resultado e com exercícios para 
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aperfeiçoamento do conteúdo aplicado. Através materiais de apoio pode se 

conseguir com que os alunos com deficiência auditiva entenda melhor o que se 

esta apresentado a eles em vez de contas e pequenos textos. 
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