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Resumo 

 

Este trabalho trata-se do recorte de uma pesquisa de dissertação de mestrado que está 

acontecendo no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de 

Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas. Refere-se a um modelo de 

ensino de matemática, equações de 2º grau, que foi planejado e aplicado em uma turma 

de alunos surdos de uma escola especial, utilizando o software GeoGebra. Teve como 

embasamento, o bilinguismo como a forma de ensinar aos surdos, a pedagogia visual 

observada através dos gráficos construídos com o software GeoGebra e a cultura surda 

sendo considerada no ambiente escolar. Primeiramente é apresentado o Software 

GeoGebra para os alunos, sendo explicado as ferramentas e as funções deste software; é 

proposto aos alunos que digitem equações com valores fixos nos coeficientes a, b e c e 

façam as observações. Os mesmos conseguem construir gráficos de uma equação de 2ª 

grau, genérica e com valores fixos dos coeficientes a,b e c; fazem observações 

relacionadas as variações do formato da parábola com a variação dos coeficientes; 

entendem que em uma equação do 2ª grau o eixo x da equação é quando temos uma 

função igualada a zero e os valores de x são aqueles valores em que o gráfico corta o x 

do plano cartesiano. Através das atividades utilizando o GeoGebra, recurso este que 

contempla a aprendizagem através do visual, de uma forma natural, respeitando a 

cultura e utilizando o bilinguismo a metodologia proposta proporciona uma pedagogia 

surda no ensino de matemática, construção e análise dos gráficos das equações de 2º 

grau, possibilitando aos alunos com esta condição construir conhecimento.  Esta 

sugestão de metodológica também pode ser utilizada com estudantes ouvintes com 

resultados similares.  
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