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Resumo: Ao longo dos anos o número de pesquisas que abrangem a educação 
inclusiva cresceram cada vez mais e nesse cenário muitas são as indagações 
que surgem sobre a educação matemática para esses alunos, quais seriam os 
principais avanços e desafios existentes na área da educação matemática da 
contemporaneidade que repercutem diretamente em suas trajetórias escolares? 
Nesse sentido o presente escrito objetiva refletir as trajetórias escolares em 
aulas de matemática de cinco alunos surdos com vistas a concluir se essas 
trajetórias foram marcadas pela inclusão ou mera integração, com intuito de 
refletir a historicidade da educação de surdos no que concerne aos seus 
principais direitos, avanços e desafios da educação básica.  A pesquisa 
caracteriza-se como bibliográfica de caráter exploratório e será realizada através 
de um questionário digital direcionado a estudantes surdos, sendo possível 
analisar, na grande maioria dos discursos, que eles não se sentiam incluídos, 
mas apenas integrados nas aulas de matemática. Além disso, expressaram-se 
que existe carência na relação aluno-professor, como também falta investimento 
e formação continuada no que se refere ao domínio da Libras e sobre a surdez. 
Resultando assim, defasagens no processo de ensino e aprendizagem. O escrito 
desenvolve-se a luz de autores como MANTOAN (2013), FIGUEIRA (2016), 
SANTOS (2013) e entre outros. Dessa forma, o estudo buscou promover 
discussões sobre a importância de uma educação focada na equidade e 
inclusão. 
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