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Introdução 

Este projeto tem por finalidade levar os alunos do Curso de Licenciatura em 

Matemática a conhecer outras realidades, tais como o ensino de pessoas surdas, pois 

hoje em dia, com a inclusão social, os futuros professores estão sujeitos a ter que 

trabalhar ao mesmo tempo com diferentes situações. 

Todos sabemos da deficiência de conteúdo matemático que muitos alunos 

apresentam ao término do ensino fundamental e médio, e em contrapartida nós enquanto 

professoras de uma Universidade Pública sentimos falta de um comprometimento maior 

por parte de nossos futuros professores de matemática para com a sociedade. Com a 

inclusão social, devemos preparar nossos futuros professores para situações diferentes, 

tais como ensinar para alunos surdos. 

Além de permitir que o futuro professor de matemática vivencie uma outra 

realidade (o ensino dos surdos) é nosso intuito também tentar suprir as deficiências 

matemáticas que os alunos surdos apresentam no ensino fundamental e médio. 

No inicio do ano letivo de 2003 tivemos a palestra “A Educação de Surdos no 

Contexto Nacional” proferida pela Prof.a. Márcia Helena Elias Carrenho (Diretora da 

APASFI) que relatou a respeito do ensino de modo geral e de forma especial o ensino 

de matemática para os alunos surdos. Existe uma grande falta de profissionais 

qualificados para trabalhar com esses alunos. A relevância desta palestra esteve no fato 
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de que a inclusão social deve ser respeitada e o professor deve estar cada vez melhor 

preparado para enfrentar esses desafios. Como resultado desta palestra tivemos um 

grupo de alunos interessados em participar de um projeto de extensão de reforço escolar 

para alunos surdos, além disso, muitos despertaram o interesse em aprender a linguagem 

de sinais. Esta palestra trouxe-nos a dimensão de um amplo campo de trabalho e da 

possibilidade da Universidade cumprir com seu papel social.  

 

Relato de uma Experiência 

O aluno Vagner da Silva Costa foi um dos alunos que participou do projeto de 

aulas para Surdos e assim relata sua experiência: 

Durante um período de 6 meses ministrei na APASFI (Associação de Pais e 

Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu) aulas de reforço, da disciplina de matemática e 

de física, dois dias da semana, totalizando 6 horas semanais.  

Como no início eu não sabia como estabelecer uma comunicação com os 

surdos, havia uma intérprete que acompanhava as aulas e que após minha explicação 

transmitia aos alunos através da linguagem de sinais. 

No primeiro dia de aula, a intérprete me apresentou, então os alunos 

observaram bem minha fisionomia, algumas manias, e assim deram um nome, ou 

melhor, um sinal, que foi a mão no bolso, porque eu escrevia no quadro com a mão no 

bolso.  

No início, as aulas foram complicadas, pois os alunos olhavam para a intérprete 

e não para mim, quando eu apontava algo no quadro, os alunos não viam, pois estavam 

prestando atenção nela, mas aos poucos fui aprendendo alguns sinais, como números, 

letras e algumas palavras mais usadas, com isso ela já não ficava o tempo todo na sala e, 

dessa forma a interação intensificou, os alunos participavam bastante, a ponto de não 

querer sair para o intervalo na tentativa de resolver um exercício, mas não gostavam de 

exercícios fáceis, falavam que contas com 4 operações eram simples e se negavam a 

fazer.  

Quando eu não sabia um sinal para uma determinada palavra os alunos me 

ensinavam, quando não tinham um já feito, eles inventavam, algumas vezes eles 

caçoavam ensinado um sinal obsceno, então a intérprete me avisava do significado.  

Os surdos são pessoas muito inteligentes, mas muito desconfiados, não gostam 

de ver duas pessoas ouvintes conversando entre si, acham que estão falando deles.  
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O conteúdo desenvolvido era de Ensino Médio, os alunos eram todos adultos, e 

estudavam pelo CEEBJA (Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos) 

que tem uma parceria com a APASFI, os alunos só fazem a prova no CEEBJA.  

Essas aulas foram muito proveitosas, não só como futuro professor, mas 

também uma experiência pessoal muito grande, aprendendo a conviver com os 

deficientes auditivos que eu sempre via em ruas, em quadras praticando esportes e não 

me aproximava por não saber como estabelecer uma comunicação. Com relação aos 

alunos observei mudança na dimensão cognitiva, afetiva e social, maior rapidez na 

resolução de problemas e organização de estratégias para chegar às soluções; aquisição 

e desenvolvimento de conceitos; maior e melhor interação entre o grupo; maior 

autonomia, segurança, iniciativa e interesse nas atividades realizadas; maior nível de 

motivação e persistência. 

 

Conclusões 

No desenvolvimento deste projeto, pudemos perceber como é importante que o 

futuro professor de matemática tenha contato com as diferentes realidades. Pudemos 

também aprofundar, no âmbito da Universidade, a discussão a respeito da inclusão 

social. 

Notamos a falta de profissional qualificado para o trabalho com os surdos e por 

fim, fica-nos a sensação do inicio de uma parceria promissora entre a APASFI e a 

Universidade. 

 

Palavras Chaves: Educação Matemática, Formação de Professores e Inclusão Social 
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