
RESUMO 

A presente investigação, de natureza qualitativa, é um estudo de caso de caso que busca 

investigar de que maneira estão sendo pensados e realizados os processos avaliativos 

dos alunos surdos em matemática na visão dos professores regentes, levando em 

consideração os aspectos visuais da surdez. O objetivo é analisar os processos 

avaliativos da aprendizagem de alunos surdos, em matemática, na visão dos professores. 

Para isso, fez-se necessário investigar os aspectos visuais da surdez, ou seja, parte de 

um conjunto de características que fazem os sujeitos surdos terem uma identidade 

construída historicamente. Assim como refletir sobre métodos avaliativos aplicados aos 

alunos surdos nas aulas de matemática enfatizando as potencialidades e fragilidades dos 

mesmos. No sentido de uma reflexão mais ampla sobre a temática, apresenta-se um 

estudo sobre a surdez, suas principais características, historicidade da educação dos 

surdos envolvendo legislação e políticas públicas e sobre a língua de sinais. Sobre 

avaliação buscou-se, em termos gerais, discutir sua história, concepções, funções e 

alguns dos diferentes tipos/modalidades de avaliação que podem ser usados. Nesse 

sentido, defende-se a avaliação numa perspectiva inclusiva. Os dados foram produzidos 

por meio de entrevistas com cinco professores de matemática de alunos surdos da rede 

estadual do ensino regular, a fim de mostrar a visão desses professores sobre o assunto 

em questão. As entrevistas foram realizadas com os professores na escola em que 

lecionam após uma conversa prévia com os respectivos coordenadores e o aceite dos 

professores em contribuir para essa pesquisa. A partir da análise e interpretação dos 

dados por meio da análise de conteúdo, chegamos as categorias que envolvem os 

aspectos sociais e os aspectos pedagógicos em relação a avaliação dos educandos 

surdos. Esperamos com isso, poder contribuir para melhorar a qualidade de ensino dos 

alunos surdos considerando a capacidade formativa que envolve a qualidade da 

avaliação e proporcionar um pensamento reflexivo sobre a inclusão da pessoa com 

surdez no ambiente escolar.  
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