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RESUMO 
 
O zero é um conceito que aparece em diferentes momentos da vivência dentro e 
fora das aulas de matemática. Nos propomos a investigar os diferentes sentidos que 
alunos surdos e professores de matemática dão a esse zero e a influência dos 
recursos linguísticos utilizados neste processo. Pautando-se na perspectiva 
sociocultural, entendemos os recursos linguísticos (linguagem e gestos) como 
signos que mediam a relação do conhecimento com o ser humano, com sentido 
relacionado ao pessoal e significado ao social e que os mesmos podem ser 
expressos em estilo narrativo e paradigmático de pensamento. Investigamos na 
abordagem da cognição corporificada e da linguística cognitiva, identificando o uso 
de metáforas conceituais pelos participantes da pesquisa. Pode-se argumentar que 
o estilo narrativo não é favorecido nos discursos matemáticos, por sua produção ser 
expressa em textos lógicos; no entanto, os dados coletados durante o estudo 
contradizem essa posição. Observamos que os discursos narrativos e os gestos nos 
alunos surdos e nos professores mostraram um dinamismo envolvido nas ideias 
matemáticas que não é capturado na linguagem formal. A influência do corpo, 
observada na coordenação de gestos icônicos e metafóricos, associada ao discurso, 
acompanharam a fala dos professores, assim como sinais icônicos e mapeamentos 
metafóricos estiveram presentes nas expressões dos alunos surdos. Os dados 
foram coletados por meio de entrevistas individuais com os professores de 
matemática, que podem ser vistos como representando os “guardiões” dos 
significados do zero, quando entendemos a aprendizagem pela metáfora 
participacionista. Os alunos surdos foram entrevistados coletivamente e também 
assistiram e sinalizaram sobre o vídeo “O mundo sem o zero”. Todos as 
intervenções foram videogravadas. Utilizamos o modelo analítico de vídeos e 
buscamos preceitos na pesquisa qualitativa na modalidade do fenômeno situado, 
realizando as análises ideográfica e nomotética. . Esse caminho metodológico nos 
permitiu chegar a sete metáforas do zero. Quatro foram expressas por alunos e 
professores: o zero é ausência, o zero é um lugar, o zero é fracasso e o zero é 
companhia. E três exclusivas dos professores: o zero é infinitamente pequeno, o 
zero é esmagador e o zero é divisor de águas.  
 
 
Palavras-chave: Zero, Metáforas Conceituais, Pensamento Narrativo, Gestos, 
Linguagem, Alunos Surdos, Professores de Matemática 
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ABSTRACT 
 
Zero is a concept that appears in different moments during life experiences inside 
and out of the mathematics classroom. This study aims to investigate the different 
senses that deaf students and mathematics teachers give to this zero and the 
influence of the linguistic resources utilised during this process. Guided by a 
sociocultural perspective, linguistic resources (language and gestures) are 
understood as signs that mediate the relationships that human beings establish with 
knowledge systems, with sense related to the personal and meaning the social 
understandings attached to concepts within such systems, which can be expressed 
using either narrative and/or paradigmatic styles. An approach inspired by research 
into embodied cognition and cognitive linguistics was used to identify the use of 
conceptual metaphors by the research participants. It could be argued that the 
narrative styles will not be favoured in mathematical discourses, due to its 
association with expressions in logical texts.  However, the data collected during this 
study contradicts this position. With narrative discourses composed in the language 
and gestures of both the deaf students and the teachers, evidencing a dynamism of 
mathematical ideas not captured in formal language. The influence of the body was 
observed in the coordination of iconic and metaphoric gestures, associated with the 
discourse, accompanying the teachers’ speech and in the iconic signs and 
metaphorical mappings present in the expressions of the deaf students. The data 
were collected by means of individual interviews with the mathematics teachers, who 
could be viewed as representing the “guardians” of the meanings for zero, when 
learning is understood using a participationist metaphor. The deaf students were 
interviewed collectively as well as after watching a video “the world without zero”. All 
interviews were video-recorded. Using procedures associated with the qualitative 
methods for studying situated phenomena, both idiographic and nomothetic analyses 
of the videos were carried out. This methodological route enabled the identification of 
seven metaphors for zero. Four were expressed by both students and teachers: zero 
is absence, zero is a place, zero is failure and zero is companionship. And three 
featured only in the discourse of the teachers: zero is infinitely small, zero is crushing 
and zero is a parting of waters.  
 
 
Keywords: Zero, Conceptual metaphors, Narrative thinking, Gestures, Language, 
Deaf students, Mathematics teachers. 
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RÉSUMÉ  
 
 
Zéro est un concept qui apparaît dans différents moments de la vie, dedans or 
dehors le cours de mathématique. Nous proposons d'étudier les différentes façons 
dont les élèves sourds et les enseignants de mathématiques donnent à ce zéro et 
l'influence des ressources linguistiques utilisées dans ce processus. Dans la 
perspective socioculturelle, nous comprenons les ressources linguistiques (langue et 
gestes) comme des signes qui interviennent dans la relation de la connaissance de 
l'homme. Cette liés à la conscience personnelle et le sens social, à qui ils peuvent 
être exprimés dans un style narratif ou le pensée paradigmatique. Dans l'approche 
de la cognition incarnée et la linguistique cognitive, nous avons identifier l'utilisation 
de métaphores conceptuelles par les participants à la recherche. On peut faire valoir 
que le style narratif n'est pas favorisée dans le discours mathématique, pour sa 
production être exprimée dans les textes logiques; toutefois, des données collectées 
au cours de l'étude contredisent cette position. Nous observons que les discours 
narratifs et des gestes à des élèves sourds et des enseignants ont montré un 
dynamisme impliqué dans les idées mathématiques qui ne sont pas saisis dans la 
langue officielle. L'influence du corps, observée dans la coordination des gestes 
iconiques et métaphoriques, associés avec le discours, suivi le discours des 
enseignants, ainsi que des signes iconiques et les mappages métaphoriques étaient 
présents dans les expressions des élèves sourds. Les données ont été recueillies au 
moyen d'entrevues individuelles avec les professeurs de mathématiques qui peuvent 
être considérées comme représentant les «gardiens» de la signification de zéro, 
lorsque nous comprenons l'apprentissage par la métaphore participationniste. Les 
élèves sourds ont été interrogés collectivement et aussi regardé la vidéo et signalés 
sur "World Without zéro". Toutes les interventions ont été filmées. Nous utilisons le 
modèle analytique et cherchons préceptes vidéos sur la recherche qualitative sous la 
forme du phénomène, font des analyses idéographique et nomothétique. Cette 
approche méthodologique nous a permis d'atteindre sept métaphores à partir de zéro. 
Quatre ont été exprimées par les élèves et les enseignants: l'absence est zéro, le 
zéro est un lieu, le zéro est un échec et le zéro n’est être pas seul. Et trois exprimées 
seulmente par enseignants ont dit: le zéro est l'infiniment petit, le zéro est écrasante 
et le zéro fait la division de l’eau.  
 
 
 
Mots-clés: Zéro, Nature Métaphores, réflexion narrative, gestes, le langage, élèves 
sourds, les enseignants de mathématiques 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 
“PODE-NÃO PARAR, SEMPRE ENSINANDO, 
SURDO INTELIGENTE, SURDO EMBAIXO NÃO, 
IGUAL OUVINTES ENTENDEU? A GENTE QUER 
APRENDER MAIS CHEGAR FACULDADE.” Eva2  

 

 

Em 2010, numa coleta de dados do grupo “Rumo à Educação Matemática 

Inclusiva”, numa sala de aula da Educação Básica com alunos surdos discutindo 

atividades de álgebra, a aluna Eva, ao final da atividade, quando era perguntado se 

poderíamos voltar para outras sessões, sinalizou a citação acima. A fala de Eva 

justifica e motiva a investigação sobre as especificidades da maneira como os 

alunos surdos lidam com os conceitos, com a ideia de contribuir na formação desses 

alunos. Eles querem e têm este direito. O ensino superior têm essencialmente uma 

cultura ouvinte e a língua portuguesa é a principal forma de comunicação, o que é 

um desafio para o aluno surdo que precisa transitar entre sua língua de sinais e a 

língua portuguesa.   

Neste cenário, surgiu a motivação de entender quais os sentidos dos alunos 

surdos sobre ideias, conceitos que estão presentes nas vivências escolares. Em 

específico, investigar os sentidos dos alunos surdos sobre ideias matemáticas e se o 

uso de recursos linguísticos diferentes influencia os sentidos. Essa investigação tem 

como ideia contribuir para discussões no âmbito das políticas de inclusão.   

Essa motivação também foi influenciada pela experiência vivida com uma 

aluna surda incluída numa sala regular do 2º ano do Ensino Médio, onde eu como 

professora tinha em todas as aulas um grande desafio para que ela pudesse 

participar efetivamente das aulas de matemática. Muito motivada, a aluna Tássia 

sempre me procurava para tirar suas dúvidas e tinha como discurso que estava na 

escola regular pois queria ter a mesma oportunidade que todos os outros alunos e 

seguir seus estudos, prestando o vestibular. Para ela, a escola especial a deixaria 

em desvantagem.  

                                                
2 Video 1 (em anexo) 
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A inclusão é um assunto que vem permeando discussões nos âmbitos sociais, 

mobilizando políticas públicas que permitem a acessibilidade, para que pessoas com 

diferentes tipos de necessidades especiais possam frequentar e interagir em várias 

esferas sociais. Marchesi e Martín (1995) apontam que no início do século XX a 

deficiência estava associada a problemas orgânicos de indivíduos e, por conta desta 

concepção, não havia preocupações com intervenções educativas. Nos anos 40 e 

50 começa-se a pensar sobre as influências sociais e culturais no desenvolvimento 

de pessoas com deficiências e também sobre a falta de estímulos adequados para 

sua participação no sistema educacional. Em 1978, uma emenda da Constituição 

Federal no Brasil dá ao cidadão com alguma deficiência o direito a condição social e 

econômica e educação especial gratuita. Em 1988, dez anos depois, a nova 

Constituição discorre que a educação do cidadão com alguma deficiência deve ser 

preferencialmente na rede regular de ensino. As Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 substituem o termo “portadores de deficiência” por “educandos 

portadores de necessidades especiais”3, buscando focar as necessidades mais que 

a deficiência. A troca do termo, mais que focar a necessidade, nos propõe a reflexão 

de que não se trata de deficiências, mas de diferenças.  

Na década de 90, na Conferência Mundial sobre Educação para Todos da 

UNESCO, é proposto que todos os alunos devam ser integrados no ambiente 

escolar, sendo a diversidade respeitada e oferecidas respostas às potencialidades e 

necessidades. Em 1994, reafirmando estas ideias, oitenta e dois países (o Brasil foi 

um deles) se reuniram e assinaram a Declaração de Salamanca, que tem como 

norteadores os seguintes princípios: reconhecer a diferença, atender as 

necessidades específicas, promover a aprendizagem, reconhecer a “escola para 

todos” e formar professores para a nova demanda educacional.   

No Brasil, em 1998, é publicado o documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Adaptações Curriculares. Em 2001, por decreto, é promulgada no Brasil a 

Declaração da Guatemala, que reafirma os mesmos direitos e liberdades das 

pessoas com necessidades especiais e as demais. A diversidade na população 

escolar é reconhecida no documento Adaptações Curriculares (BRASIL, 1998), bem 

como a necessidade de atender esta diversidade oferecendo respostas adequadas 

às características de cada um, por meio de processos planejados e organizados, 

                                                
3 A Lei no12.796 de 2013 altera a redação substituindo “educandos portadores de necessidades especiais” por 
“educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”.  
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visando sempre a inserção de todos. O documento propõe respostas (ditas não 

conclusivas) para encaminhar mudanças curriculares: reconhecimento da 

diversidade; elaboração de propostas pedagógicas que favoreçam a interação; 

adequação dos conteúdos aos diferentes ritmos de aprendizagem, inclusive com 

relação à sequencialidade e temporalidade; motivação por meio de metodologias 

diversas; avaliação diferenciada em função do desenvolvimento individual, numa 

abordagem que enfoque o progresso e o que o aluno poderá vir a conquistar.  

Ao nosso ver, para elaborar propostas, adequar conteúdos, motivar e avaliar 

de maneira diferente, é preciso mais do que apenas reconhecer a diversidade: é 

preciso entender os processos pelos quais diferentes alunos dão sentido aos 

conceitos que são vivenciados no ambiente escolar.   

Segundo o mesmo documento, é considerado aluno com necessidade 

especial aquele que, por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais 

alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, 

requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas (p. 24). São 

classificados: portadores de deficiência mental, visual, auditiva, física e múltipla; 

portadores de condutas típicas (problemas de conduta); portadores de superdotação. 

As características específicas apresentadas no documento Adaptações Curriculares 

(PCN - AC, 1998) para deficiência auditiva são: perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida, da capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido.  

As adaptações curriculares pressupõem que o tratamento diferenciado pode 

significar igualdade na oportunidade educacional. A busca é pela maior eficácia na 

prática educativa considerando a diversidade, almejando uma educação de 

qualidade para todos. Neste trabalho, escolhemos investigar alunos surdos e a 

influência dos recursos linguísticos utilizados por esses alunos, a fim de contribuir 

para reflexões sobre as práticas educativas vividas por esses alunos, pois 

entendemos, conforme Vygotsky (1997) em seus trabalhos sobre Defectologia, que 

“a educação do aluno surdo e/ou cego não se distingue substancialmente em nada 

da de um aluno normal” (p. 117). O surdo (assim como o cego) é capaz de participar 

ativamente das atividades humanas: o que é preciso é substituir a via de percepção 

comprometida por outras formas e potencializá-las.  

Nas escolas públicas de São Paulo são feitas algumas adaptações; por 

exemplo, a tradução do material pedagógico para braille e a contratação de 

intérpretes que fazem a tradução do português para Libras. A lei nº 10.098 de 2000 
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propõe alguns critérios e normas para a acessibilidade de “pessoas portadores de 

deficiência” ou com modalidade reduzida com relação a supressão de obstáculos, 

mobiliários, meios de transporte e comunicação. O artigo 18 trata especificamente 

da formação de intérpretes de escrita em braille e Libras. Este artigo é 

regulamentado no Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005, como também a lei 

nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispunha sobre a Língua Brasileira de Sinais. 

O Decreto trata da inclusão de Libras como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores e nos curso de fonoaudiologia; dispõe também 

sobre a formação do docente para o ensino de Libras, sendo a prioridade dada aos 

surdos. Trata do uso e da difusão de Libras e o acesso dos surdos à educação por 

meio da contratação de profissionais como tradutores e intérpretes de Libras, 

dispondo como deve ser a formação desse profissional. Essas regulamentações 

foram um importante passo com relação aos direitos da comunidade surda, pois 

tiveram sua primeira língua reconhecida. A lei nº 10.436 define a Libras como:  
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem 
um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002) 

 
A lei nº 12.319 de 1º de setembro de 2010 regulamenta a profissão de tradutor 

e intérprete da Língua Brasileira de Sinais, dispondo sobre como devem ser a 

formação e os exames de proficiência. Traz no inciso II, do art. 6º, que uma das 

atribuições desses profissionais é: 
interpretar, em Língua Brasileira de Sinais – Língua Portuguesa, as 
atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas 
instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de 
forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares. (BRASIL, 2010) 
 

Dispõe também que o intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, 

respeitando a cultura do surdo, conhecendo as especificidades da comunidade 

surda. Observamos a necessidade de conhecer as especificidade da comunidade 

surda e assim contribuir para que os surdos possam ter acesso e participem 

ativamente das vivências escolares; por isso resolvemos neste trabalho dar “voz” 

aos surdos, investigando seus sentidos sobre uma ideia matemática. Acreditamos 

que as adaptações apenas de linguagem do material criado para os alunos 

regulares não são suficientes, pois pressupõem que não há diferenças na maneira 

de experienciar ideias independente dos sistemas perceptivos disponíveis.  
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A esse respeito, nossa posição se aproxima a de Vygotsky (1997). Segundo o 

autor, a criança que apresenta alguma “deficiência” não terá um desenvolvimento 

inferior a uma criança dita normal, mas esse desenvolvimento será diferente (p. 12). 

O “defeito” criará estímulos para elaborar uma compensação que permitirá o 

desenvolvimento como uma criança normal, mas de maneira diferente, por caminhos 

e meios distintos. Nesta perspectiva, por conta do potencial humano de 

compensação, a falta de algum órgão perceptivo não necessariamente limitará o 

acesso à cultura de que fazemos parte – no caso específico da investigação deste 

trabalho, o acesso à cultura matemática. No entanto, as investigações pedagógicas 

estão centradas na maioria das vezes nos aprendizes regulares, não considerando 

os “caminhos diferentes” dos alunos com deficiência. O olhar sobre esses caminhos 

contribuirá para o entendimento dos sentidos expressos sobre os conceitos, 

ampliando a visão sobre os mesmos.  

As investigações deste trabalho estão inseridas no projeto maior “Rumo à 

Educação Matemática Inclusiva”, que tem como objetivo central “a preparação de 

recursos humanos, teóricos, metodológicos, pedagógicos e materiais que sustentem 

práticas matemáticas de alunos com deficiências nas salas regulares” (2009, p. 1). 

Pensando em contribuir teoricamente, entendendo como se dá a produção de 

sentidos de alunos surdos e, pragmaticamente, propondo e investigando 

intervenções pedagógicas que contribuam para as práticas matemáticas nas salas 

inclusivas, duas escolhas iniciais foram feitas e motivaram e guiaram os primeiros 

passos dessa pesquisa. Uma escolha foi a ideia matemática de zero, motivada pela 

continuação da pesquisa iniciada no mestrado, na qual investigamos os sentidos 

atribuídos ao zero por alunos ouvintes do Ensino Infantil ao Ensino Médio. A outra 

escolha foi a observação dos estilos de pensamento narrativo e paradigmático, de 

acordo com Healy e Sinclair (2007), utilizados para expressar sentidos matemáticos. 

A motivação veio da observação desses estilos de pensamento nos dados coletados 

no Mestrado, quando os alunos regulares expressaram suas ideias de zero, e que 

no momento do Mestrado não foram estudados com este “olhar”. 

Para a compreensão teórica e a investigação de práticas matemáticas, 

utilizando o zero e pensando nos estilos de pensamento, três objetivos iniciais foram 

traçados na perspectiva vygotskiana da mediação e compensação e também da 

cognição corporificada. Na cognição corporificada, o pensamento não é visto como 

uma atividade puramente cerebral. O pensamento não se separa da atividade em si, 
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não há uma descontextualização e sim a coordenação de sistemas semióticos de 

discurso, corpo, gestos, símbolos e ferramentas (Healy e Fernandes, 2011). Essas 

ideias foram incorporadas nas leituras desta pesquisa a fim de entender a 

aprendizagem e a cognição. 

Os objetivos inicialmente traçados foram: 

1. Investigar os estilos de pensamento (narrativo e paradigmático) utilizados 

por alunos surdos quando falam sobre o zero. 

2. Investigar os estilos de pensamento (narrativo e paradigmático) de 

professores pertencentes às comunidades matemática e de educação 

matemática quando falam sobre o zero e também o que consideram 

importante que os alunos saibam sobre essa ideia matemática ao longo de 

sua vivência escolar. 

3. Baseando-se nas investigações anteriores, propor, aplicar e analisar 

intervenções de ensino que explorem diferentes sistemas perceptivos e 

que permitam aproximar e/ou ampliar os sentidos do zero dos alunos 

surdos às ideias de zero culturalmente estabelecidas na matemática. 

 

Iniciamos a pesquisa com esses objetivos e em seu decorrer, devido a 

leituras realizadas e dados coletados, ampliou-se a investigação para além da 

observação dos estilos de pensamento narrativo e paradigmático. Sentiu-se a 

necessidade de observar a presença de metáforas que aparecem tanto no estilo 

paradigmático quanto no narrativo. Analisando os dados, também observamos o uso 

de um outro recurso linguístico: os gestos, que expressavam características dos 

conceitos.  

A pesquisa se encaminhou para investigações no âmbito da cognição e na 

identificação dos sentidos, os estilos de pensamento presente nos mesmos, as 

metáforas e os gestos.  

Foram feitas entrevistas sobre o zero com 20 alunos surdos do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal de Barueri e também foram entrevistados 

cinco professores de matemática, sendo um da escola municipal de Barueri 

(professor que trabalha com alunos surdos), três da Universidade Anhanguera de 

São Paulo e um do Colégio Pedro II. 

Após as entrevistas sobre o zero, foi feita uma intervenção na qual tivemos a 

intenção de privilegiar o estilo narrativo de pensamento. Nesta intervenção, um 
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vídeo apresentando uma história sobre o mundo sem o zero foi assistido pelos 

alunos surdos. O vídeo foi apresentado sem legenda e os alunos foram convidados 

a oferecer uma legenda ao mesmo.  

Com este novo cenário, propomos as seguintes questões de pesquisas: 

1. Quais são os sentidos de zero dos diferentes participantes (professores 

e alunos surdos) de práticas matemáticas e como esses sentidos estão 

expressos? 

2. Qual é o papel do corpo nas expressões dos sentidos do zero? Qual a 

natureza das metáforas e gestos associados aos sentidos de zero que 

emergem nas expressões dos participantes? 

3. Em quais estilos de pensamento (narrativo e paradigmático) estão 

expressos os sentidos do zero? 

4. A história do mundo sem o zero motivou os alunos surdos a se 

apropriarem de um novo discurso sobre o zero? 

 

Uma hipótese deste estudo é que as formas de expressão moldem os 

sentidos; portanto, justificamos investigar além das palavras faladas nos discursos 

dos ouvintes (feito no mestrado “Sentidos do Zero”, 2008) outras formas de 

expressão, como uma língua diferente, no caso Libras (uma língua visogestual) e 

também a presença de gestos associados aos sentidos de zero. 

No capítulo I são feitas reflexões teóricas: investigamos o uso de metáforas e 

mostramos um exemplo utilizado por Sfard (2008) que, para conceitualizar teorias de 

aprendizagem, utiliza as metáforas Aquisição e Participação. A metáfora 

Participação nos levou ao estudo das perspectivas socioculturais e a importância da 

linguagem. Para nos aprofundarmos no estudo da linguagem, refletimos sobre os 

estilos de pensamento de Bruner (1991): narrativo e paradigmático, relacionando-os 

às ideias de sentido e significado de Vygotsky (2008). Nosso interesse na língua de 

sinais nos levou a estudos sobre defectologia e também específicos sobre Libras. 

Finalizamos o capítulo com o estudo de metáforas conceituais, segundo Lakoff e 

Núñez (2000) as quais acreditamos serem fundamentais para a conceitualização na 

matemática. Também mostramos sua presença na Libras.  

No capítulo II é feita uma revisão bibliográfica sobre pesquisas já realizadas 

que tinham como investigação o zero. Apresentamos os trabalhos de Lakoff e Núñez 
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(2000), Salvador e Nacarato (2003), Russell e Chernoff (2011), Vergani (1991) e 

Guimarães (2008).  

No capítulo III está nosso caminho metodológico. Nele apresentamos como 

ocorreram as entrevistas na fase “O mundo com o zero” com os alunos surdos e 

professores de matemática. São descritos os perfis dos participantes. Falamos sobre 

o vídeo “O mundo sem o zero” e as intervenções feitas com os alunos surdos. 

Apresentamos como foi feita a análise dos dados, iniciando com o modelo analítico 

de Powell, Francisco e Maher (2003), complementado com as análises ideográfica e 

nomotética (Garnica, 1997). Neste capítulo também descrevemos como foram feitas 

as transcrições dos dados.  

No capítulo IV apresentamos o resultado de nossa análise e as metáforas do 

zero que surgiram nas falas dos professores de matemática e dos alunos surdos. 

Estas são: zero é ausência, zero é um lugar, zero é fracasso, zero é companhia, 

zero é infinitamente pequeno, zero é arrasador e zero é um divisor de águas. Em 

cada uma delas analisamos as falas dos alunos surdos, dos professores e sua 

presença no vídeo “O mundo sem o zero”. Refletimos também sobre a presença de 

metáforas, gestos e os estilos de pensamento.  

No capítulo V estão nossas considerações finais. Em anexo apresentamos as 

transcrições das entrevistas dos professores e dos alunos surdos, bem como a 

transcrição da intervenção realizada com o vídeo. Anexamos as respostas escritas e 

a descrição do vídeo inteiro “O mundo sem o zero”. Apresentamos também o termo 

de consentimento livre e esclarecido e a autorização do uso de imagem.   
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CAPÍTULO I – REFLEXÕES TEÓRICAS  
 

Metáforas: “uma simpatia secreta entre conceitos” 
Borges (1974) 

 

 

 

1.1 Metáforas: Transplantes discursivos  
 

Para entender noções como Metáforas, Cognição, Aprendizagem, Significado 

e Sentido, podemos emprestar palavras de discursos que já nos são familiares. Essa 

ação de transplantar palavras de um discurso para outro, segundo Sfard (2008), é 

conhecida, na literatura, como mecanismo de metáforas. Citando Reddy (1979), 

Sfard descreve como, baseado na noção de comunicação, palavras de um discurso 

específico podem nos levar sistematicamente a outro, aparentemente não 

relacionado. Reddy (1979) utiliza a noção de transporte para falar dos discursos na 

comunicação e, no caso de pesquisas sobre aprendizagem, a metáfora transporte é 

fonte para falar sobre transferência de aprendizagem (learning transfer). 

As metáforas, segundo Sfard (2008), estão relacionadas à ideia de um 

“transplante discursivo”. Podemos associar essa ideia à de transplante de órgão; um 

órgão de uma pessoa é transplantado para outra, exercendo sua função primeira 

num novo corpo. No entanto, essa metáfora tem limites, pois não expressa uma 

ideia fundamental do uso das metáforas, que é a de conservar elementos do 

discurso fonte e de estes influenciarem a maneira de ser do novo discurso. No caso 

de transplante de órgãos essa discussão é polêmica, pois não temos elementos 

para afirmar que as características da pessoa doadora permanecem na pessoa que 

recebeu o órgão. 

Segundo Sfard (2008), a definição de metáforas tem natureza recursiva: 

definimos metáforas utilizando metáforas. Em toda ação discursiva tem-se a 

presença de metáforas, o que indica sua essencialidade, sua centralidade em 

nossas tentativas de fazer sentido. A autora enfatiza a onipresença das metáforas: 

às vezes (e talvez muitas vezes) utilizamos metáforas para falar sobre alguma noção, 
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mas pensamos que estamos falando da própria noção em si. A ubiquidade4 da 

metáfora, então, é o que a torna transparente; reforçando esta ideia, Sfard (2008) 

cita a posição de Scheffler (1991), que argumentou: 
[...] a linha, mesmo na ciência, entre importantes teorias e 
metáforas é fina – se ela pode ser desenhada… Não há óbvio 
ponto em que podemos dizer “aqui a metáfora para e começa a 
teoria”. 
(SCHEFFLER, 1991, apud SFARD, 2008, p. 40, tradução 
nossa5) 

 

Segundo Sfard (2008), as metáforas têm um papel importante nas pesquisas. 

Filósofos da ciência, desde Reddy (1978), têm reconhecido e compartilhado a ideia 

de que nenhum tipo de pesquisa é possível sem o uso delas.  

Tradicionalmente, o uso de metáforas era considerado como apenas uma 

ferramenta para melhor entender ou para a memorização de teorias. Entretanto, os 

trabalhos evidenciando seu papel constitutivo nos atos de atribuir sentidos têm-nas 

destacado como fontes primárias das teorias e dos conceitos (SFARD, 2008). O que 

foi visto como um artifício literário, passa a ser um poderoso mecanismo para 

organizar novas experiências a partir do que é familiar. Além dessa característica de 

se usar “o que se sabe” para falar “do que não se sabe”, segundo Sfard (1998), as 

metáforas nos informam o “por de trás”, ou seja, princípios e crenças podem ser 

explicitadas, paradoxalmente, de forma implícita. Metáforas atravessam fronteiras 

entre o espontâneo e o científico, entre o intuitivo e o formal, e são subjacentes a 

concepções espontâneas e teorizações científicas (SFARD, 1998). Metáforas 

permitem que usemos palavras em situações que fazem sentido, sem 

necessariamente conhecermos a definição científica. Ou seja, é provável que a 

definição matemática da palavra “zero” nunca tenha sido vista pelos aprendizes que 

participaram da dissertação “Sentidos do zero” (GUIMARÃES, 2008), mas por conta 

de metáforas os alunos puderam se engajar em discursos sobre o zero, discursos 

estes que destacaram aspectos dessa noção matemática. 

Com o “feedback” na intuição, transitando por meio da linguagem de um 

domínio ao outro, intuições primitivas são levadas para concepções formais, ou seja, 

metáforas infiltram-se entre discursos cotidianos e científicos (SFARD, 1998). Piaget, 
                                                
4 Ubiquidade – qualidade do que existe em todos ou em praticamente todos os lugares/ sinônimo: 
onipresença ( Houaiss, 2001) 
5 “the line, even in science, between serious theory and metaphor is a thin one – if it can be drawn at 
all… There is no obvious point at which we must say, ‘Here the metaphors stop and the theories 
begin’.” 
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Vygotsky e cognitivistas contemporâneos6 promovem a ideia de que conhecimentos 

novos germinam de velhos conhecimentos. A metáfora como um “transplante 

discursivo”, ou um “transplante conceitual”, contempla este olhar e fornece 

significado para entender o processo que transforma o velho em novo. Segundo 

Sfard (2008), projeções metafóricas são mecanismos de pensamento que uma dada 

cultura perpetua e reproduz em um sistema crescente de conceitos.  

Esta perspectiva, do novo a partir do velho, nos coloca a seguinte questão: 

como atribuímos sentido a algo que ainda não sabemos o que é? Como criamos 

novos discursos? Pode parecer que a criação de novos discursos e novos 

conhecimentos é inerentemente impossível, e que estamos amarrados ao “velho”. 

Um paradoxo de aprendizagem. Sfard (2008), que entende a produção de 

conhecimento como uma atividade discursiva, propõe expressar este paradoxo da 

seguinte maneira: para nos apropriarmos de novos discursos, precisamos praticá-los. 

E, para participarmos do discurso, ou seja, para que a comunicação seja possível, é 

preciso estar familiarizado com as regras que o fundamentam e regulam. Assim, 

para a autora, as metáforas desse discurso compartilhado representaram a saída 

deste paradoxo: metáforas servem como os arautos e catalisadores de mudança de 

discursos. Palavras familiares, usadas de acordo com suas velhas regras, quando 

transplantadas para o novo contexto discursivo são consonantes com o novo 

contexto. Para compreender essa ideia, a autora considera a palavra mensageiro. 

Em um contexto cotidiano significa: “portador de uma mensagem”, entretanto, 

quando a transplantamos para um contexto científico ganha novas roupagens, como 

por exemplo: RNA mensageiro 7 . A escolha do termo mensageiro introduz, 

metaforicamente, atividades já associadas ao papel de mensageiro em contextos 

cotidianos para o contexto da genético-biologia. Desta forma, as regras associadas 

ao termo mensageiro estão gradualmente modificadas, resultando no que Sfard 

(2008) chama de “um novo conjunto de jogos de linguagem” (p. 41). 

Ao mesmo tempo em que a metáfora pode abrir portas para novos discursos 

e conhecimentos, há o risco de não ser usada da mesma maneira por diferentes 

pessoas, produzindo um entendimento enganoso. Para a autora, essa ambiguidade 

                                                
6 Lakoff & Johnson (1999);  Lakoff & Núñez (2000);  Núñez (1999) 
7 O RNA mensageiro é uma molécula formada a partir das informações do DNA; é fundamental para a 
“transcrição do DNA” uma vez que é ele que “anota” as informações dos genes e os leva para uma próxima 
etapa no processo de produção de proteínas. 
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é uma ameaça para a efetiva comunicação. A metáfora e sua ambiguidade podem, 

assim, ser prejudiciais para o olhar científico; a imprecisão está na ausência de uma 

definição objetiva, o que revela a sua fraqueza.  

Em suma, embora Sfard (2008) apresente metáforas como um mecanismo 

básico para qualquer conceitualização, um meio que possibilita nosso discurso, 

também aponta para a falta de objetividade associada a elas, pois libertam a 

imaginação humana, podendo levar diferentes interlocutores para diferentes 

sentidos, incluindo sentidos não relacionados com a conceitualização esperada. 

Baseando-se no que foi exposto, nosso papel na pesquisa é o de localizar as 

metáforas utilizadas e observar suas potencialidades, assim como seus limites. E 

assim propor maneiras de potencializar seu uso e minimizar seus riscos. 

Acreditamos na essencialidade das metáforas na conceitualização e na 

possibilidade de adentrar aos discursos e ver os “por de trás”. Para exemplificar, 

mostramos o estudo feito por Sfard (1998) sobre o uso de metáforas para entender a 

aprendizagem. 

 

  

1.1.1 Metáfora da Aquisição e Metáfora da Participação 

 

Sfard (1998) utilizou um transplante discursivo, considerando as palavras 

Aquisição e Participação para apresentar duas diferentes concepções de 

aprendizagem, e assim permitir uma conceitualização dessas concepções. Na 

metáfora da Aquisição, a autora cita que desde o início da civilização a 

aprendizagem é concebida como a aquisição de algo, no caso, o conhecimento, e 

para ilustrar mostra a definição de aprendizagem de um dicionário de inglês, onde 

aprendizagem é o “ato de adquirir conhecimento”.  
O falar “aquisição de conhecimentos” e “desenvolvimento do conceito" 
nos faz pensar sobre a mente humana como um recipiente a ser 
preenchido com certos materiais, e sobre o aluno tornando-se 
proprietário desses materiais.  
(SFARD, 1998, p. 5, tradução nossa8) 

 

                                                
8 “The language of ‘knowledge acquisition’ and ‘concept development’ makes us think about human 
mind as a container to be filled with certain materials, and about the learner as becoming an owner of 
these materials.” 
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As expressões-chave que se acrescentam à metáfora da aquisição são:  

“conhecimento, conceito, concepção, ideia, noção, equívoco, sentido, esquema-fato, 

a representação material, conteúdo”. Com relação à ação de tornar-se proprietário, 

Sfard (1998, p. 5), acrescenta as expressões “recepção, construção, interiorização, 

apropriação, transmissão, realização, o desenvolvimento de acumulação, agarrar”. 

Quando estudamos aprendizagem utilizando a metáfora aquisicionista, o papel do 

professor fica associado ao de ajudar no processo de apropriação e é descrito 

usando palavras como: entrega, transporte, facilitação, mediação etc. A ideia de 

conhecimento como uma coisa que pode ser acumulada também implica que, uma 

vez adquirido, o conhecimento pode ser aplicado, transferido (para um contexto 

diferente) e partilhado com os outros (SFARD, 1998. p. 5). 

Segundo Sfard (1998), essa metáfora, no que diz respeito à aprendizagem, 

enfatiza o desenvolvimento de conceitos caracterizados por um movimento interior 

de objetos do saber ou conhecimentos. Podemos dizer que a aprendizagem, nesse 

caso, é dada de dentro para fora, ela parte do indivíduo. E é por meio das ações do 

indivíduo e seus conhecimentos que ele adquire os saberes reconhecidos 

socialmente.  

Pesquisas em diferentes perspectivas, mas dentro da metáfora aquisicionista, 

sugerem investigações do tipo “desenvolvimento dos conceitos” e “aquisição de 

conhecimentos” com ações do tipo recepção passiva de conhecimento, análises de 

como os conceitos são transferidos do plano social para o individual e a 

aprendizagem como uma autorregulação da interação com colegas, professores e 

textos (SFARD, 1998, p. 6). 

A metáfora da aprendizagem como participação é bem mais recente que a 

metáfora da aquisição. Enquanto o objetivo da aprendizagem associado com a 

aquisição é de enriquecimento individual, na visão participacionista a aprendizagem 

tem uma natureza social, tendo como objetivo a construção de comunidades de 

prática. Nessa visão, a aprendizagem ocorre quando o indivíduo se torna parte de 

uma comunidade de prática. Tem como expressões-chave: situado, contextualidade, 

enraizamento cultural, mediação social; a aprendizagem acontece como um 

processo que visa o compartilhamento de ideias e opiniões entre os aprendizes.  
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Enquanto os alunos são recém-chegados e reformadores em potencial 
da prática, os professores são os preservadores de sua continuidade. 
De um empresário solitário o aluno torna-se parte integrante de uma 
equipe.  
(SFARD, 1998, p. 7, tradução nossa9) 
 

O que a autora discute é que, na Metáfora da Participação, alunos e 

professores devem fazer parte de um grupo, e esse grupo vai atuar de forma 

participativa durante o processo de aprendizagem. Nessa visão, os alunos são 

participantes periféricos, o que não significa não atuantes no processo: o professor, 

o participante expert, é o preservador do discurso. 

Em outras palavras, a Metáfora de Participação concebe a aprendizagem 

como um processo de tornar-se membro de uma certa comunidade, de um todo 

maior. Para ser parte, os participantes têm que fazer, discursar, praticar, comunicar, 

compartilhar conhecimentos e ideias entre o grupo, entre a comunidade. Para ser 

parte da comunidade, acima de tudo, os participantes devem se comunicar na 

linguagem da comunidade e atuar de acordo com normas particulares dela. 

Quando usamos a metáfora da participação, o conhecimento não é visto 

como uma entidade cognitiva separada de qualquer contexto. Já na metáfora 

aquisicionista tem-se a crença que efetivas aprendizagens ocorrem fora do contexto 

e, por isso, podem ser utilizadas em outras situações. Nessa visão, a saída do 

contexto leva para a abstração, generalização, transferência de conhecimento e 

revela uma eficácia cognitiva para o resto da vida. Mas há evidência em pesquisas 

que mostram que esta transferência e abstração, associadas a vários contextos, não 

ocorrem e que a matemática escolar não é generalizada, transferida, por exemplo, 

quando se usa matemática no supermercado (LAVE, 1997, p. 28)  

A maneira como os sentidos dos alunos são expressos pode ser interpretada 

por ambas as metáforas e, embora estas não necessariamente impliquem em uma 

postura teórica, ao nosso ver, observando as características das metáforas, tem-se 

uma aproximação entre perspectivas construtivistas e a metáfora da aquisição, 

enquanto as perspectivas de aspectos socioculturais10 podem ser associadas à 

metáfora da participação.  

 

                                                
9 “While the learners are newcomers and potential reformers of the practice, the teachers are the 
preservers of its continuity. From a lone entrepreneur the learner turns into an integral part of a team.”  
10 Há outras denominações para esta perspectiva, como histórico-culturais e socio-históricas, 
utilizaremos neste trabalho a denominação socioculturais. 
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1.2 Perspectiva Sociocultural: Participação 
 

A associação de perspectivas construtivistas e socioculturais a metáforas 

diferentes chama a atenção para diferenças entre elas, sem ignorar que haja pontos 

comuns. Conforme Healy (2002, p. 39), ambas as perspectivas compartilham as 

seguintes características: são baseadas em análises genéticas, entendendo o 

crescimento intelectual individual junto ao desenvolvimento histórico-cultural do 

conhecimento; oferecem uma visão da mente humana como corporificada e situada 

socialmente; implicam que para o desenvolvimento é fundamental a interação com 

outras pessoas e com o mundo material; sugerem que o processo de reflexão 

transforma a experiência; compartilham que o pensamento matemático progride de 

maneira qualitativa e não como uma acumulação quantitativa.  

A diferença que queremos destacar é que, na perspectiva sociocultural, 

segundo Vygotsky, os indivíduos internalizam conhecimentos do plano cultural para 

o plano individual, uma relação “participacionista”, enquanto no construtivismo o 

conhecimento pessoal se move na direção dos conhecimentos do mundo e vai 

ocorrendo o processo adaptativo. Embora o termo ‘internalização’, usado por 

Vygotsky, pudesse ser entendido como uma forma de adquirir, a ênfase do social na 

perspectiva sociocultural implica em participação em práticas culturais. 

Segundo Radford (2008, p.10), na perspectiva sociocultural, o conhecimento 

é historicamente gerado na atividade dos indivíduos. Ou seja, o conhecimento é uma 

forma cultural e histórica de reflexão e ação, incorporada na prática social e mediada 

pela linguagem, interação, signos e artefatos. Já na perspectiva construtivista, a 

produção de conhecimento responde a uma direção adaptativa, que vem da 

produção individual dos indivíduos para suas relações sociais. Com isso, 

construtivistas concentram-se, por exemplo, no papel comunicativo da linguagem e 

das ferramentas, enquanto na abordagem sociocultural concentram-se no papel 

transformativo das ferramentas de mediação, provocando, assim, a reorganização e 

mudança das funções mentais (HEALY, 2002). 

Na abordagem sociocultural, a produção do conhecimento se dá no 

interpretar, entender e transformar, junto com a realidade simbólica e material, as 

formas culturais de pensamento. A aprendizagem é vista como “tomada de 

consciência” e “torna-se fluente” em estilos de pensamento historicamente 

constituídos. É importante ressaltar que, para se apropriar de pensamentos 
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historicamente colocados, é necessária a participação ativa, autocrítica, reflexão, 

atitude sobre o que se toma consciência. A perspectiva sociocultural não defende o 

acesso a conhecimentos de maneira passiva (RADFORD, 2008).  

Um ponto da perspectiva sociocultural é a interpretação das formas culturais 

de pensamento na linguagem, surgindo como uma realidade simbólica que medeia a 

relação conhecimento e ser humano, enquanto na perspectiva construtivista a 

linguagem é, principalmente, destacada como uma ferramenta de comunicação. A 

linguagem na perspectiva sociocultural pode ser entendida com o uso da metáfora 

“mediação”. Conforme Vygotsky, a relação indivíduo e mundo é mediada, e esta 

mediação não se resume apenas à linguagem, mas também pelos sentidos (por 

exemplo, tátil, visual e auditivo), pelas interações com os outros indivíduos e com 

instrumentos materiais e semióticos.  

Oliveira (2002) afirma que o conceito de mediação é central para a 

compreensão do funcionamento psicológico segundo Vygotsky. A mediação é: 
o processo de intervenção de um elemento intermediário numa 
relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada 
por esse elemento. 
(OLIVEIRA, 2002, p. 26) 

 

Os elementos são de dois tipos: instrumentos e signos. O instrumento é um 

elemento utilizado pelo homem para suas tarefas, como por exemplo um machado, 

uma faca, uma vasilha etc., que ampliam as possibilidades do ser humano. O uso da 

faca, por exemplo, é mais eficiente do que a tarefa de cortar feita pelas próprias 

mãos. A vasilha armazenando água e comida dão ao ser humano outras 

possibilidades. Os instrumentos mediam a relação do homem com o mundo e são 

sociais, pois, à diferença dos animais, os homens produzem os instrumentos, 

preservam sua função e os transmitem para seu grupo social (OLIVEIRA, 2002, p. 

29). 

Os signos são “instrumentos psicológicos” que são utilizados para tarefas 

psicológicas como: lembrar, relatar, escolher, comparar, contar etc. Como exemplos 

temos a palavra mesa, que representa o objeto “mesa” e o símbolo 3 para a 

quantidade três etc. (OLIVEIRA, 2002, p. 30) 

Segundo a autora, utilizamos vários tipos de signos que melhoram nossas 

possibilidades de armazenar informações e controlar a ação psicológica. O processo 

de mediação se transforma ao longo do desenvolvimento do indivíduo, sendo que 
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muitos processos não são utilizados pelas crianças desde pequenas, e sim 

aprendidos ao longo de seu desenvolvimento, como por exemplo a linguagem. Esta 

é um dos importantes sistemas simbólicos utilizados pelos indivíduos. De acordo 

com a autora, sistemas simbólicos são signos organizados em estruturas complexas 

e articuladas (p. 34).  

Nosso interesse pela linguagem, nesta tese, se justifica pelas especificidades 

da língua dos surdos, a língua brasileira de sinais (Libras), que tem características 

diferentes da língua portuguesa (LP), sendo uma visoespacial e a outra oral-auditiva. 

Nessa perspectiva, o conhecimento é acessado e experimentado pelo ser humano 

de forma mediada, ou seja, por meio dos sistemas sensoriais disponíveis (háptico, 

visual e auditivo), as interações com o outro, os instrumentos materiais e semióticos. 

Por isso, acreditamos que alunos ouvintes e alunos surdos experienciam o mesmo 

mundo, mas, pelas especificidades de sua língua, de forma diferente. 

 

 

1.2.1 Defectologia 

 

O interesse na linguagem dos surdos nos leva ao estudo de artigos 

publicados por Vygotsky entre os anos de 1924 a 1934 sobre defectologia. Os 

estudos em defectologia, segundo Vygotsky (1997), eram vistos com menor 

importância e o foco era quantitativo, ou seja, se falava por exemplo em grau de 

insuficiência do intelecto e nível de capacidade. Ele apontou que não se 

caracterizava o próprio defeito. 
Em defectologia se começou antes a calcular e a medir que 
experimentar, observar, analisar, diferenciar e generalizar, descrever e 
definir qualitativamente.  
(VYGOTSKY, 1997, p.11, tradução nossa11) 
 

Rompendo com essa defectologia contemporânea, com foco no quantitativo, 

vem a defectologia moderna, que tinha como uma de suas teses que uma criança 

com um defeito12 não é uma criança menos desenvolvida do que outras crianças, 

mas seu desenvolvimento ocorre de outro modo, conforme já apontamos. Como 

exemplo, Vygotsky citou que uma criança surda não é uma criança normal 
                                                
11 “En defectología se comenzó antes a calcular y a medir que a experimentar, observar, analizar, 
diferenciar y generalizar, describir y definir cualitativamente.” 
12 A palavra defeito é utilizada por Vygotsky em seus estudos e a utilizaremos para expressar suas 
ideias. 
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desprovida da audição e da linguagem oral, ou seja, não é possível pensar em um 

desenvolvimento igual com uma linguagem diferente, mas sim é preciso pensar em 

um desenvolvimento qualitativamente diferente de acordo com as especificidades. 

Segundo Vygotsky (1997, p. 14), “todo defeito cria estímulos para elaborar 

uma compensação.”13 E assim, o estudo não deve focar o nível de gravidade da 

deficiência, e sim o processo compensatório. A criança surda pode ter o mesmo 

desenvolvimento de uma criança normal, mas é preciso conhecer as peculiaridades 

da compensação. Ou seja, o foco da investigação, na visão do autor, deve se ater 

menos no defeito e mais na compensação. No caso dos surdos, por conta da falta 

de audição o processo compensatório, que ressaltamos, é uma linguagem diferente: 

Libras, uma língua visoespacial.  

O defeito muitas vezes foi, e é, encarado com inferioridade e a criança fica 

marcada socialmente pela deficiência. Vygotsky (1997, p.19) apontou que a 

compensação não flui livremente porque o desenvolvimento da criança com defeito 

está na direção de adaptação ao meio sociocultural da criança normal14 . Esse é um 

dos grandes desafios da inclusão dos surdos, uma visão segundo a qual deve-se 

adaptar o surdo à cultura ouvinte.   

Para Vygotsky (1997), o defeito orgânico da surdez em si não é um problema 

particularmente grave; o grande problema está na ausência da fala, na 

impossibilidade de dominar a linguagem e, com isso, há complicações penosas para 

o desenvolvimento sociocultural do surdo. Por isso, ele defendeu a necessidade de 

criar formas culturais peculiares para o desenvolvimento cultural da criança surda, 

citando o alfabeto tátil, a datiologia15 e o discurso mímico-gestual.  

A falta de um domínio sólido ou o domínio incompleto de uma língua provoca 

o primitivismo, o que foi entendido por Vygotsky (1997) da mesma forma que 

Petrova, um autor citado por Vygotsky, no sentido de “não educado”.  
Crianças sem o benefício de uma boa educação teriam um raciocínio 
pobre, dariam respostas insuficientemente elaboradas, apresentariam 
falta de conhecimentos culturais importantes, em outras palavras, 
seriam “primitivas”.  
(VEER & VALSINER, 1996, p. 86) 

 

                                                
13 “todo defecto crea los estímulos para elaborar una compensación” 
14 Normal – sem deficiência orgânica e/ou intelectual. 
15 Datiologia, ou alfabeto manual, é a representação das letras do alfabeto das línguas orais por meio 
das mãos.  
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Para lutar contra o primitivismo, Vygotsky (1997) defendia a criação de novos 

instrumentos culturais que incorporariam a criança na cultura, assim como a defesa 

do domínio da linguagem como um importante instrumento para o desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores. 

Nascer surdo, sem ouvir os pais, sem o contato com uma língua, gera o risco 

de as crianças ficarem atrasadas e permanecerem em desvantagem. 
E ser deficiente na linguagem, para um ser humano, é uma das 
calamidades mais terríveis, porque é apenas por meio da língua que 
entramos plenamente em nosso estado e cultura humanos, que nos 
comunicamos livremente com nossos semelhantes, adquirimos e 
compartilhamos informações.  
(SACKS, 2010, p. 19) 

 

Os surdos sem língua, segundo Sacks (2010, p. 29), podem ficar incapazes 

de proposicionar, situação esta comparada a uma afasia16, mas de uma maneira 

cruel, pois sua inteligência presente e abundante fica trancada o tempo que durar a 

ausência de uma língua. Esse posicionamento nos faz refletir sobre a importância da 

educação da criança surda, e a aprendizagem da língua, iniciando com a sua família 

e sendo consolidada e ampliada na escola.  

O desenvolvimento cultural da criança, nos estudos de Vygotsky (2008), 

depende de ela possuir o domínio da palavra como instrumento psicológico 

fundamental. A criança adquire a consciência de que cada coisa tem um nome, que 

a palavra é um signo (STERN apud VYGOTSKY (2008), p. 31). Este raciocínio 

mostra a importância que Vygotsky (2008) dá para a palavra. Mas como ensiná-la ao 

surdo? 

Vygotsky (1997) refletiu que um grande problema é a incongruência entre a 

estrutura psicológica da criança e a estrutura das formas culturais (p. 32). O aluno 

surdo sendo ensinado da mesma maneira que os ouvintes, com os mesmos 

recursos que foram pensados e criados na cultura ouvinte e para nela serem 

utilizados. Ou seja, ele defendeu que é preciso criar instrumentos culturais, 

procedimentos pedagógicos especiais que se adaptem à estrutura psicológica da 

criança. 

Em 1925, Lev Vygotsky estudou os princípios da educação social das 

crianças surdas17, refletiu que não existia um sistema científico, nem uma teoria 

                                                
16 Afasia é um mal em que o raciocínio torna-se incoerente e paralisado. 
17 Ele utiliza o termo “sordomudos”. 
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psicológica evolutiva que tratasse da questão do déficit social por conta das 

particularidades físicas, como a ausência da linguagem oral ou a falta de visão. 

Tratou suas descobertas como uma ciência nova e questionou os métodos de 

ensino da linguagem oral.  

A importante tese defendida por Vygotsky (1997, p. 117) é que a natureza do 

processo educativo das crianças cegas e surdas é a mesma que a de crianças 

normais; a diferença é que um órgão de percepção é substituído pelo outro, mas o 

conteúdo qualitativo continua o mesmo. Por exemplo, o tato dos pontos na leitura 

(cego), a leitura dos lábios (surdos) e também, reconhecida por Vygotsky, a língua 

de sinais.  

O autor defendeu a aprendizagem da linguagem na pré-escola e disse que a 

linguagem oral não tem força para lutar com os hábitos mímico-gestuais dos surdos. 

Criticou severamente os métodos que tinham como objetivo principal fazer os surdos 

falarem. Discutiu que a linguagem não tem só função comunicativa, pois é também 

um instrumento de pensamento. Exemplificou dizendo que observando os 

movimentos da boca (leitura labial) a imagem se vincula a um conceito.  

Vygotsky (1997) foi contra o método de ensino fonético alemão, que tinha 

como foco a técnica de pronunciação; para ele, este método era artificial. Defendeu 

o método de Gólosov, professor do Instituto Moscovita de Surdos e Mudos, que foi o 

primeiro a utilizar palavras inteiras, frases, vinculando a leitura do rosto. Outros 

métodos foram discutidos por ele (Malish, Leman, Sokolianski), todos com a 

preocupação de que o surdo aprenda a linguagem oral e escrita, por meio da 

memorização de palavras ou frases, relacionando leitura labial ou mímicas. 

Observa-se a preocupação com a pronúncia das palavras como resultado final. 

Em sua obra, concluiu ainda que eram necessárias pesquisas e que o método 

fonético alemão estava condenado a desaparecer, pois era muito severo, proibia a 

mímica, ensinava uma linguagem morta, artificial, que não servia para nada, apenas 

forçava a natureza do surdo para ensiná-lo a falar. Ou seja, essa escola criava um 

ambiente artificial, diferente do mundo normal do surdo.  

O autor preocupava-se com a participação social do surdo, suas aspirações, 

pensamentos. Por isso, refletiu sobre métodos de ensino que criavam a necessidade 

da linguagem humana para comunicar-se e pensar. Pesquisas mais recentes, como 

a de Goldfeld (1997), refletem que o atraso na aprendizagem de uma língua traz 

problemas emocionais, sociais e cognitivos. A autora enfatiza que a linguagem é 



 

 39 

mais que uma forma de comunicação, é sim uma organizadora do pensamento, 

sendo muito importante para o desenvolvimento cognitivo.  

O tipo de língua a ser empregada na educação de Surdos nem sempre foi 

consenso. Uma marca na história da educação dos surdos se inicia com Abbé de 

L’Epée, que formaliza um sistema de sinais utilizado pela comunidade surda de 

Paris. Em 1760, L’Epée fundou a primeira escola pública para surdos, na qual foram 

utilizados os sinais formalizados: o Instituto Nacional para Surdos-Mudos. Samuel 

Heinicke, educador alemão defensor do oralismo, era contrário as ideias de L’Epée, 

divergência de posição evidenciada em trocas de correspondências entre eles. Após 

a morte de L’Epée em 1789, crescem as críticas ao uso de sinais na instrução de 

surdos. Em 1880, no congresso de Milão, os participantes votaram pelo método oral 

alemão como método oficial a ser utilizado nas escolas. É interessante ressaltar que 

os surdos foram excluídos dessa votação. Com isso, os surdos foram 

desencorajados ao uso da língua de sinais ou até mesmo proibidos de utilizarem-na. 

O oralismo se tornou dominante. Este domínio foi apenas contestado nas décadas 

de 1960 e 1970, por parte da American Sign Language, quando houve o 

reconhecimento científico de outras línguas de sinais. (FERNANDES E HEALY, 

2013) 

Segundo Sacks (2010), mesmo L’Epée não acreditava que a língua de sinais 

era completa: chamava-a de “universal”, mas sem gramática. Por isso, importou 

algumas ideias da gramática francesa. Depois de 60 anos, entretanto, Roch-

Ambroise Bébian descartou a gramática importada, defendendo que a língua de 

sinais nativa era autônoma e completa. 

Os que defendem o oralismo têm o grande desejo de que os surdos falem. No 

entanto, esta tarefa é árdua e exige muito tempo, sobrando pouco tempo para o 

surdo receber informações, cultura, discutir ideias abstratas etc. Os surdos 

congênitos muitas vezes não têm contato com a aprendizagem fora da escola, 

conversa dos pais (muitos são ouvintes), televisão sem legenda etc. Ou seja, o 

investimento em ensinar a criança a falar só atrasa o desenvolvimento dos surdos. 

Quanto mais cedo a criança surda aprender a língua de sinais, melhor para o seu 

desenvolvimento; depois disso ela pode passar para aprendizagem da leitura, da 

escrita e talvez da fala (SACKS, 2010). 

Sacks (2010) diz que nascemos, temos nossos sentidos naturais, 

desenvolvemos habilidades motoras; no entanto, não é possível adquirir uma língua 
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sozinho. É necessária outra pessoa que já possui a competência linguística e é por 

meio da negociação que a língua é desenvolvida. Iniciamos com a fala externa 

social e depois, para organizarmos nosso pensamento, passamos para a “fala 

interna”. Para Vygotsky (1997), “nós somos nossa linguagem”. Essa fala interna é 

onde cada um constrói seus conceitos, sentidos e sua própria identidade. Segundo 

Sacks (2010), a fala interna (ou sinais internos) dos surdos devem ter características 

especificas. Defendendo essa ideia, ele exemplifica com o caso de Charlotte, que 

desde os quatro anos e meio de idade, quando se comunica por sinais, monta um 

cenário onde é possível localizar todos os objetos e as pessoas. Essa referência 

espacial raramente é observada em ouvintes.   

As línguas de sinais, conforme Goldfeld (1997), têm características próprias, 

como conteúdo e situação socio-histórica, é uma língua espaço-viso-manual, que 

utiliza aspectos espaciais diferentes das línguas orais. Segundo o autor, mesmo 

numa família de ouvintes com acompanhamento de fonoaudiólogo, o sucesso da 

criança surda na aquisição da língua oral, além de demorado, não se dá de forma 

tranquila, enquanto a Libras pode ser rápida e facilmente adquirida (p. 54). 

As línguas de sinais, que são visoespaciais, se distinguem das línguas orais 

que são orais-auditivas. Como a maioria das línguas é oral, o canal visoespacial não 

é o preferido pela maioria dos seres humanos (GOLDFELD, 1997, p. 78). Um 

aspecto que diferencia ambas as línguas é a arbitrariedade do signo linguístico, a 

relação entre o significante (imagem acústica/fônica) e o significado é arbitrária, não 

existe nada no significante que interfira no significado. Já na língua de sinais, muitos 

deles têm forte motivação icônica.  

Segundo Sacks (2010), a língua de sinais é formalizada, tem sua gramática e 

também preserva a iconicidade. O aspecto icônico e mimético permite à língua de 

sinais ser concreta e evocativa como a língua falada não pode ser.  
A língua de sinais ainda preserva, e enfatiza, suas duas faces – a 
icônica e a abstrata, igualmente, de um modo complementar – e assim, 
embora seja capaz de elevar-se às proposições mais abstratas, à mais 
generalizada reflexão sobre a realidade, também pode 
simultaneamente evocar a qualidade concreta, vívida, real, animada 
que as línguas faladas, se alguma vez tiveram, há muito tempo 
abandonaram. 
(SACKS, 2010, p. 104-105)  

 



 

 41 

A Feneis18  defende que os surdos devam estudar em escolas bilíngues. 

Essas escolas devem ensinar a Libras como primeira língua e o Português e demais 

línguas como segunda língua. Este posicionamento se baseia nos seguintes 

pressupostos teóricos19: 
- As Línguas de Sinais são línguas legítimas e possibilitam o 

desenvolvimento cognitivo do Surdo. 
- As Línguas de Sinais são línguas completas, gestuais-visuais que 

possuem sinais que juntamente com expressões corporais e faciais 
expressam os sentidos e são captados pela visão. 

- As línguas são consideradas legítimas quando próprias das 
comunidades de falantes, que as têm como meio espontâneo de 
comunicação, podendo ser adquiridas, através do convívio social, 
como primeira língua, por qualquer um de seus membros, desde a 
mais tenra idade. Entretanto, um grande número de pessoas ouvintes 
ainda apresentam dificuldades em aceitar as Línguas de Sinais devido 
a influências sociais e a preconceitos diversos. 

- A Língua de Sinais propicia o desenvolvimento linguístico e cognitivo 
da criança surda, facilita o aprendizado de línguas orais, serve de 
apoio à leitura, compreensão de textos escritos e à produção escrita.  

- É essencial que as crianças Surdas utilizarem a Língua de Sinais com 
seus pais, professores, pessoas de seu convívio, para que possam se 
desenvolver como as crianças ouvintes. Ter contato também com 
Surdos adultos, pois esses serão os modelos da Identidade Surda e da 
cultura Surda.  

-  O Surdo não é mais visto como uma pessoa a quem falta o sentido da 
audição, mas com uma pessoa que se comunica por outro canal e tem 
uma outra língua.  

- O Bilinguismo é uma filosofia educacional que implica mudanças no 
sistema educacional para Surdos.  

 
 

Acreditamos na importância da linguagem e, portanto, refletimos sobre o 

grande problema que é para o surdo não ter a oportunidade de aprender e 

desenvolver uma língua. Compartilhamos com os teóricos o entendimento de que a 

língua de sinais é a forma mais leíitima de aquisição da linguagem pelos surdos.  
A língua de sinais é para os surdos uma adaptação única a um outro 
modo sensorial; mas é também, e igualmente, uma corporificação da 
identidade pessoal e cultural dessas pessoas.  [...] porque ela é a voz 
– não só biológica mas cultural, e impossível de silenciar – dos surdos. 
(SACKS, 2010, p. 105) 
 

Diante desse quadro, vemos a importância da Libras como compensação, 

entendendo que, para chegarmos aos sentidos dos alunos surdos, precisamos 

                                                
18 Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. 
19 FONTE: http://www.feneis.org.br/page/inclusao1.asp. Acesso em 20 de janeiro de 2014. 
ADAPTADO 
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investigar a importância da linguagem. Para isso, utilizamos as ideias de Sentido e 

Significado de Lev Vygotsky e os estilos de pensamento de Jerone Bruner. 

 

 

1.2.2 Linguagem: Sentido e Significado – Narrativo e Paradigmático 

 

A linguagem e todos os sistemas semióticos disponíveis tornam-se essenciais 

para a constituição das conceitualizações e não são apenas roupagens que 

revestem os conceitos. A importância da linguagem está expressa em Vygotsky 

(2008), que diz que o estudo da consciência humana está na relação pensamento e 

linguagem, sendo as palavras centrais para o desenvolvimento do pensamento e, 

mais do que isso, para a consciência como um todo. O significado de cada palavra 

para Vygotsky (2008, p. 151) é uma generalização, um conceito, ou seja são atos de 

pensamento e portanto o significado é um fenômeno do pensamento. Para Vygotsky, 

os significados das palavras são inconstantes e mutáveis, se alterando no 

desenvolvimento da criança e também sob diferentes estilos de pensamento (p. 155). 

Os significados das palavras mudam também em função da recepção que o 

interlocutor dá a elas. Olhando por essa posição, usando uma lente participacionista, 

podemos argumentar que os significados das palavras mudam dependendo das 

comunidades ou até dos estilos de discurso nos quais elas são utilizadas: o sentido 

das palavras é uma construção que emerge no contexto das interações.  

Para falar dos múltiplos significados das palavras que surgem em diferentes 

contextos, Vygotsky utilizou a palavra sentido. Para relacionar significado e sentido, 

cita Paullhan: 
o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que 
ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma 
formação dinâmica, fluída, complexa, que tem várias zonas de 
estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do 
sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, 
ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata. (2008, p. 181) 

 

Sendo a linguagem e outras formas de relação com o mundo “mediadores” do 

conhecimento, pensamos que pessoas que se utilizam de diferentes linguagens 

quando exploram conceitos podem dar a esses, por conta da “mediação” diferente, 

metáforas diferentes, justificadas pela mediação disponível. 
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O sentido não está localizado apenas na mente, ou na natureza, segundo 

Barros et al. (2009, p. 6), ele se produz nas práticas sociais através da articulação 

dialética da história de constituição do mundo psicológico com a experiência atual do 

sujeito. Nesta visão, abre-se para pensar em múltiplas construções de sentido. 

Interações envolvem negociações de sentido, não sendo então possível aceitar um 

sentido puro, exteriorizado pela linguagem. Ou seja, a linguagem, segundo Vygotsky, 

não foi vista como expressão de um pensamento pronto – a conversação viabiliza a 

construção dos sentidos. 

Pensamento e linguagem foram, para Vygotsky, centrais para o estudo da 

consciência humana e com isso as noções de sentido e de significado ganham 

importância, pois são as que caracterizaram as palavras e o que se pensa sobre 

estas nos diferentes contextos. O mecanismo das metáforas está presente tanto nas 

noções de sentido quanto na noção de significado. Só que significado é associado a 

inferências dentro de um mesmo contexto, uniforme e exato, já sentido é dinâmico e 

se relaciona às experiências do sujeito que o expressa.  

A diferenciação entre sentido e significado nos leva à distinção entre os 

estilos de pensamento destacados por Bruner (1991) no discurso: narrativo e 

paradigmático. É por meio dos estilos de pensamento que fazemos nossa maneira 

de experienciar o mundo e criamos estruturas de organização do nosso 

conhecimento. Bruner (1991, p. 3) aponta que ambos os estilos narrativos e 

paradigmáticos dependem de “kits de ferramentas culturais” que mediam nosso 

pensamento e influenciam nossa representação da realidade. O pensamento 

paradigmático é atemporal e transcende do particular para níveis de abstração mais 

elevados, é uma forma de raciocínio explícita sobre os mundos dos fatos. Já o 

pensamento narrativo é localizado no tempo e no espaço e dá ao conhecimento uma 

interpretação particular, empregando na sua expressão conhecimentos implícitos (ler 

nas entrelinhas). Esta caracterização aproxima a palavra sentido de estilos 

narrativos e significado de estilos paradigmáticos de pensamento. Um mecanismo 

metafórico, pois utilizamos como fonte o uso dos estilos de pensamento de Bruner 

para falar das palavras sentido e significado no contexto de Vygotsky.  

O pensamento paradigmático está associado a uma expressão lógica e 

classificatória dos fatos, já o pensamento narrativo está relacionado ao recontar uma 

sequência de eventos, que carrega significado, frequentemente expresso através de 

marcadores linguísticos que trazem à tona possibilidades, emoções, desejos, 
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julgamentos ou demonstrações que podem ser até contrários aos fatos em si 

(HEALY E SINCLAIR, 2007).   

Bruner (1996) reivindica que narrativas têm um papel importante para 

endereçar ou explicar o inesperado, ou resolver uma dúvida. Trata-se de uma 

história que tem uma sequência de eventos e uma implícita avaliação do que é 

recontado. Para identificar uma narrativa, quatro características devem estar 

presentes: 1) Ter uma sequencialidade inerente; 2) Poder ser sobre eventos reais ou 

imaginários (um certo senso de indiferença factual); 3) Criar conexões entre o 

excepcional e o ordinário; 4) Ter algum tipo de qualidade dramática. 

A matemática é geralmente associada ao modo paradigmático de 

pensamento, já que a maior parte da produção em matemática é expressa em textos 

lógicos. Estilos narrativos de pensamento não são muitas vezes considerados e 

valorizados nos contextos matemáticos. No entanto, Healy e Sinclair (2007) atentam 

em seu artigo para manifestações narrativas de matemáticos quando falam de suas 

ideias matemáticas, o que comprova a presença deste estilo de pensamento na 

relação ser humano e matemática.  

Bruner apud Sfard (2008, p. 41) aponta a transição de metáforas (em estilo 

narrativo) para uma versão científica. Segundo o autor, na descrição de teorias 

busca-se consistência formal, lógica, em termos matemáticos ou próximos. Modelos 

formais das teorias são compartilhados e descritos, metáforas adicionadas na 

realização usualmente são esquecidas, ou se lembradas fazem parte da história da 

ciência, não da ciência em si. Mesmo sendo reconhecidas como essenciais ao 

desenvolvimento da teoria, metáforas são abandonadas por conta do caráter 

ambíguo e aparentemente não científico.  

Segundo Bruner (1991), a narrativa é uma ferramenta particular que deixa 

marcas na construção de sentidos. Os sentidos podem ser variados mas não são 

quaisquer uns, pois estão atrelados a como foram produzidos. Segundo Smolka 

(2004, p. 12) os sentidos:  
[…] vão se produzindo nos entremeios, nas articulações das múltiplas 
sensibilidades, sensações, emoções e sentimentos dos sujeitos que se 
constituem como tais nas interações, vão se produzindo no jogo das 
condições, das posições, das posturas e decisões desses sujeitos; vão 
se produzindo numa certa lógica de produção, coletivamente orientada, 
a partir de múltiplos sentidos já estabilizados, mas de outros que 
também vão se tornando possíveis. 
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A linguagem influencia os sentidos e, conforme é ressaltado por Vygotsky, a 

linguagem não é um instrumento para o pensamento; é parte do pensamento “a 

estrutura da língua que uma pessoa fala influencia a maneira com que essa pessoa 

percebe o universo” (VYGOTSKY, 1998, p. 5)  

Se a linguagem, sua estrutura e as múltiplas sensibilidades influenciam na 

criação dos sentidos e significados, ou seja, nos discursos, tanto em estilos 

paradigmáticos como em narrativos, novas metáforas vão surgindo dependendo da 

linguagem utilizada, percepção e ação, intenção e sistemas materiais e semióticos 

disponíveis. Então o pensamento não pode ser visto como uma atividade puramente 

cerebral, o que nos leva a pensar a cognição a partir de uma nova metáfora como 

corporificada e situada.  

Nessa metáfora, estudos sobre linguagem nos levam à linguística cognitiva e 

também para um importante mecanismo do discurso: as metáforas conceituais.   

 

 

1.3 Metáforas Conceituais 
  
 Segundo Núñez (2000), a linguística cognitiva tem se desenvolvido por meio 

de estudos da cognição numa perspectiva corporificada; por exemplo, a 

compreensão da linguagem natural e sistemas conceituais. Esta abordagem oferece 

a possibilidade de estudar estruturas conceituais de um sistema de conceitos 

abstratos por meio de manifestações linguísticas do cotidiano, que muitas vezes se 

dão de forma simples e inconsciente. Em particular, consideraremos a teoria das 

metáforas conceituais20.  

São das experiências sensoriomotoras que são derivados os saberes 

humanos e os saberes que não são acessíveis diretamente pela nossa consciência 

são expressos por metáforas, definidas como metáforas conceituais. Segundo 

Núñez et al. (1999), as metáforas conceituais são mapeamentos que preservam a 

estrutura inferencial de um domínio-fonte quando este é projetado em um domínio-

alvo. Essa ideia é convergente com a utilizada por Sfard (2008) para conceituar 

metáforas como “transplante discursivo”. Um transplante de discursos de um 

domínio fonte é projetado em um domínio alvo. Para o autor, o que não é puramente 

                                                
20 Lakoff, 1993; Lakoff & Johnson, 1980, 1999; Gibbs, 1994 
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atividade sensoriomotora é construído a partir dessas noções por meio das 

metáforas conceituais.  

Segundo Lakoff e Núñez (2000, p. 39), as metáforas são essenciais para que 

pensamentos abstratos sejam possíveis. Os autores apontam que um dos principais 

resultados da ciência cognitiva é que conceitos abstratos são tipicamente entendidos, 

via metáforas, em termos de conceitos mais concretos. Como exemplo, é dado o 

conceito de Afeto, entendido em termos da sensação física de calor, e desafeto, a 

partir da sensação de frio. Observamos essa conceitualização, por exemplo, nas 

expressões como “Você me aquece” e “Quebrando o gelo”. Para esses autores, não 

se trata apenas de jogo de palavras e sim de estruturas conceituais. 

Outros exemplos, (Lakoff e Núñez, 2000): 

• Importância em termos de tamanho: “Esta é uma grande questão”; “Isto 

é um pequeno assunto, podemos ignorá-lo”.  

• Similaridade em termos de proximidade física: “Estas cores são muito 

próximas”; “Nossas opiniões estão a anos-luz de distância”. 

• Dificuldades em termos de encargos: “Eu estou sobrecarregado de 

responsabilidades”; “Eu tenho uma carga leve neste semestre”. 

• Estruturas organizacionais em termos de estruturas físicas: “A teoria é 

cheia de buracos”; “A estrutura dessa sociedade está desmoronando”. 

No pensamento matemático também se faz uso de metáforas conceituais. 

Lakoff e Núñez (2000, p. 47) argumentam que as metáforas conceituais são o 

principal mecanismo cognitivo que providencia à matemática uma fundamentação 

teórica e que permite o entendimento da própria teoria. Para eles as ideias 

avançadas na matemática são consequência de uma sistemática de camadas de 

metáforas sobre metáforas ao longo dos tempos.  

As ideias matemáticas metafóricas, segundo Lakoff e Núñez (2000, p. 53), se 

dividem em dois tipos: metáforas básicas e de ligação. 

• Metáforas básicas: As ideias são diretamente fundamentadas, os 

domínios são distintos. Exemplos: a adição como acrescentar objetos a 

uma coleção, conjuntos como contêineres e elementos do conjunto 

como objetos de um contêiner. São ideias que requerem pouca 

instrução. 
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• Metáforas de ligação: São ideias sofisticadas, muitas vezes chamadas 

de ideias abstratas e imperam em um mesmo domínio (matemático). 

Exemplos: números são pontos de uma linha, figuras geométricas 

como equações algébricas. Estas ideias requerem significativa 

instrução.   

Como exemplo, para entender a aritmética numa perspectiva cognitiva, Lakoff 

e Núñez (2000) apresentam as seguintes quatro metáforas: “Aritmética é coleção de 

objetos”, “Aritmética é construção de objetos”, “Aritmética é movimento ao longo de 

um caminho” e “Metáfora Bastão de Medida”. 

Na metáfora “Aritmética é uma coleção de objetos” é feito um mapeamento de 

objetos físicos para números, ou seja, o domínio-fonte é a coleção de objetos e o 

domínio-alvo é a aritmética. Lakoff e Núñez (2000, p. 55) apresentam a seguinte 

tabela, que traz em si as leis da aritmética que são satisfeitas, tanto para coleção de 

objetos quanto para números: 

 

Aritmética é coleção de objetos 

Domínio-Fonte 
Coleção de Objetos 

 Domínio-Alvo 
Aritmética 

Coleção de objetos de 

mesmo tamanho 

→ Números 

O tamanho de uma coleção → O tamanho de um número 

Grande → Maior 

Pequeno → Menor 

A menor coleção → A unidade (um) 

Colocar a coleção junto → Adicionar 

Tirar uma pequena coleção 

de uma grande coleção 

→ Subtrair 

Tabela 1: Aritmética é coleção de objetos 

 

Na metáfora “Aritmética é construção de objetos” a ideia é que os números 

são conceituados como inteiros feitos por partes, e essas partes são outros números. 

Lakoff e Núñez (2000, p. 65-66) apresentam a seguinte tabela: 
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Aritmética é construção de objetos 

Domínio-Fonte 
Construção de Objetos 

 Domínio-Alvo 
Aritmética 

Objetos (compostos por 

partes do tamanho da 

unidade21)  

→ Números 

O menor objeto inteiro → A unidade (1) 

O tamanho do objeto → O tamanho do número 

Pequeno → Menor 

Grande → Maior 

Atos da construção de 

objetos 

→ Operações aritméticas 

Um objeto construído → O resultado de uma 

operação aritmética 

Tabela 2: Aritmética é construção de objetos 

  

Outra metáfora proposta por Lakoff e Núñez (2000, p. 68-69) é o “bastão de 

medidas”. Essa metáfora tem raízes no método antigo de fazer medições por meio 

de um bastão (corda, vara), que é a unidade. Na história da matemática tem-se o 

registro, como unidade de medida, do uso de dedos, pés, antebraços etc. Na 

geometria, isso é chamado segmento de reta. Uma distância é medida colocando 

bastões um do lado do outro e obtendo um número final, que é o total de bastões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 “Objects (consisting of ultimate parts of unit size)”. 



 

 49 

A metáfora bastão de medidas 

Domínio-Fonte 
O uso de um bastão de 

medidas 

 Domínio-Alvo 
Aritmética 

Segmentos físicos (consiste 

na última parte da unidade 

de comprimento) 

→ Números 

O segmento físico básico → Um 

O comprimento do 

segmento físico 

→ O tamanho do número 

Curto → Menor 

Longo → Maior 

Atos de localização do 

segmento físico22 

→ Operações aritméticas 

Um segmento físico → O resultado de uma 

operação aritmética 

Tabela 3: A metáfora bastão de medidas 

 
A última metáfora apresentada por Lakoff e Núñez (2000, p. 71-72) é a 

aritmética como um movimento ao longo de um caminho. Quando nos 

movimentamos de um lugar para o outro podemos imaginar uma linha traçando 

nossa trajetória. Há uma relação metafórica natural que relaciona movimento e 

segmentos físicos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
22 “Acts of physical segment placement”. 
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Aritmética é movimento ao longo de um caminho 

Domínio-Fonte 
Movimento ao longo de um 

caminho 

 Domínio-Alvo 
Aritmética 

Ato de se movimentar ao 

longo de um caminho 

→ Operações aritméticas 

Uma localização do ponto 

no caminho 

→ O resultado de uma 

operação aritmética 

A origem, o começo do 

caminho 

→ Zero 

Localização do ponto no 

caminho 

→ Números 

A localização unitária, um 

ponto de localização 

distinto da origem. 

→ Um 

Mais longe da origem do 

que 

→ Maior que 

Mais próximo da origem do 

que 

→ Menor que 

Movendo-se de um ponto 

de localização A distante da 

origem, uma distância que 

é a mesma que a distância 

da origem para um ponto 

de localização B 

→ Adição de B por A 

Movendo-se em direção à 

origem de A, uma distância 

que é a mesma que a 

distância da origem para B 

→ Subtração de B por A 

Tabela 4: Aritmética é movimento ao longo de um caminho 

 

Lakoff e Núñez (2000) dão grande importância as metáforas da aritmética por 

permitirem explicar propriedades específicas da aritmética que não seriam possíveis 
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sem o uso das mesmas, dando a elas o nome de 4Gs. Os números nas 4Gs são 

sempre coisas que existem no mundo: coleções de objetos, objetos compostos por 

partes, segmentos físicos e localizações. Essas metáforas induzem a uma metáfora 

mais geral: números são coisas no mundo. Uma consequência dessa metáfora é o 

questionamento da visão platonista da matemática. Essa metáfora diz que quando 

fazemos operações com números temos como resultado os números de mesmo tipo. 

Para esta ideia usa-se a metáfora fechamento23: por exemplo, os números naturais 

são fechados com relação à operação multiplicação, ou seja, um número natural 

multiplicado por um número natural resulta em um número natural. 

O conjunto dos números naturais é estendido formando novos conjuntos que 

permitem que as operações básicas atendam à metáfora do fechamento, por 

exemplo: (LAKOFF E NÚÑEZ, 2000, p. 81)   
- 5 – 5 não é um número natural, é preciso acrescentar o zero aos números 

naturais; 

- 3 – 5 não é um número natural, é preciso acrescentar os números negativos; 

- 3/5 não é natural, é preciso os números racionais (frações), etc. 

A extensão dos números naturais para outros números, com a inclusão do 

zero e dos números negativos, pode ser entendido pelas 4Gs, por exemplo, na 

metáfora movimento ao longo de um caminho: o zero é a origem e os números estão 

em ambos os lados da origem. Para alcançar o “fechamento”, é preciso “esticar” as 

4Gs, uma nova metáfora.  

Lakoff e Núñez (2000) propõem que os conceitos têm sempre raízes nas 

metáforas, e as metáforas básicas e as de ligação são sempre fundamentadas nas 

experiências sensoriais. Os autores citam metáforas extraneous, que para eles não 

influenciam na discussão dos conceitos, apenas emergem deles. As metáforas 

extraneous permitem inferências em outros contextos e são baseadas nas metáforas 

básicas ou de ligação. Segundo Sinclair e Schiralli (2003), esses autores não 

diferenciaram se as metáforas são as mesmas quando se aprende, se faz ou se usa 

matemática. Para Sinclair e Schiralli (2003), nem sempre se usa a mesma metáfora 

em todos os contextos, e metáforas utilizadas no desenvolvimento de ideias 

matemáticas podem não ser as mesmas no processo de abstração dessas ideias. 

Como exemplo, citam os números complexos.  

                                                
23 Closure 
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Sinclair e Schiralli (2003) diferenciam Matemática Conceitual (CM) de 

Matemática Ideacional (IM). A CM é a Matemática como disciplina que tem como 

propósito central, segundo os autores, a busca e a possibilidade de padrões, sua 

representação, exploração e manipulação. A IM é o que os indivíduos pensam sobre 

o CM. Eles argumentam que pensar com conceitos não é o mesmo que pensar 

sobre ideias ou imagens que o conceito ocasiona no indivíduo. Podemos relacionar 

essas ideias com as noções de sentido e significado de Vygotsky, onde o IM invoca 

os sentidos, enquanto os significados referem-se ao CM. 

Para Lakoff e Núñez (2000), os caminhos metafóricos são os mesmos em CM 

ou IM e não é dado valor às metáforas extraneous. Sinclair e Schiralli (2003) 

defendem que metáforas extraneous têm importância no sentido dos conceitos. Para 

exemplificar, citam o skate e mostram a correspondência da experiência do skate 

com conceitos existentes em CM. Um outro ponto ressaltado pelos autores é que 

uma metáfora extraneous para um indivíduo em IM pode caracterizar sucesso na 

comunicação pública em CM.  

A experiência do skate é de um estudante chamado Alex. Ele estava tentando 

descobrir a relação entre o número de lados de um polígono e a soma de seus 

ângulos internos. Encontrou 180º para o triângulo e 360º para o quadrilátero e 

suspeitou que a soma dos ângulos de um pentágono seria 540º. A autora Nathalie 

Sinclair ficou surpresa, porque a maioria dos estudantes conjecturou inicialmente 

720º. O aluno explicou que, por ser um skatista, ele sabia que seriam 540º. Em 

seguida, o aluno utilizou sua conexão com o skate para relacionar que uma meia-

volta correspondia à adição de um novo triângulo e por isso o acréscimo de 180º. O 

sentido que Alex deu ao problema, pensado em skate, uma analogia ambígua, pode 

ser resgatado por ele da próxima vez que ele se deparar com a soma de ângulos 

(SINCLAIR E SCHIRALLI, 2003, p. 85). Uma metáfora extraneous em IM que pode 

representar sucesso em CM.  

As metáforas conceituais são mais que questões sobre linguagem, são 

questões sobre pensamento, assim como defendem as pesquisas em linguística 

cognitiva. E apesar de todas as pesquisas, fica a questão de como ideias abstratas e 

precisas da matemática podem ser explicadas numa abordagem da cognição como 

corporificada. O trabalho de Núñez (2006) traz evidências de que a natureza 

matemática pode ser entendida nessa perspectiva. E mostra uma mudança de 
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postura teórica do autor, que defende que ideias matemáticas são estudadas pela 

coordenação de gestos e discursos. 

Núñez (2006) discute as ideias matemáticas de limites de séries, curvas e 

continuidade e observa aspectos dinâmicos em expressões como “aproximando”, 

“tendendo”, “indo mais longe”, “oscilando”, que não capturamos quando olhamos 

apenas para os sistemas axiomáticos.  

No estudo do limite de séries infinitas, Núñez (2006) observa a presença de 

metáforas conceituais e metonímias. Metonímias são mecanismos cognitivos que 

nos permitem entender o todo por meio de uma parte. Há uma metonímia quando 

uma soma parcial significa a soma de todo o infinito. Há uma metáfora conceitual 

quando concebemos o infinito como uma simples localização no espaço tal que a 

metonímia n pode “tender para”. No estudo das hipérboles, Núñez (2006) ressalta o 

fato de a curva ser definida metaforicamente como uma simples trajetória, que é 

formada pelos pontos que satisfazem sua equação. Um outro ponto cognitivamente 

diferente, segundo Núñez (2006), é pensar no fato de a hipérbole não “alcançar” as 

assíntotas, ou seja, ausência de valores que satisfaçam à equação.  

Núñez (2006) discute a questão dinâmica das metáforas presentes e chama 

de movimento fictivo o mecanismo que concebe entidades estáticas em termos 

dinâmicos. Exemplos: sin !
!
  oscila mais e mais quando x se aproxima de zero; Se 

existe um número L com a propriedade na qual f(x) fica cada vez mais perto de L 

quando x fica cada vez maior, então lim!→! 𝑓(𝑥) = 𝐿 

O movimento fictivo opera numa rede de metáforas conceituais, tais como 

“números são localização no espaço” (Núñez, 2006), como o exemplo em um 

espaço imaginário via metáforas conceituais e movimento fictivo: sin !
!
 “oscila” mais e 

mais quando x se “aproxima” de zero.  

Núñez (2006) ainda reflete que gestos são dimensões do pensamento e da 

linguagem e os analisa pelas perspectivas da linguística cognitiva e também da 

cognição corporificada. 

As seguintes ideias sobre gestos são expressas em Núñez (2006, p. 174): 

1) Discursos acompanhados de gestos são universais; 2) Gestos são menos 

monitorados que o discurso (mais inconscientes); 3) Gestos mostram uma 

espantosa sincronicidade com o discurso; 4) Gestos podem ser produzidos sem a 

presença de interlocutores (quando se fala no telefone); 5) Gestos são 



 

 54 

coprocessados com o discurso; 6) Sinais com as mãos são afetados pelo mesmo 

dano neurológico que o discurso (afasia); 7) Gestos e discursos se desenvolvem 

juntos; 8) Gestos fornecem conteúdo complementar ao discurso; 9) Gestos são 

sincronizados com pensamentos abstratos metafóricos.   

A ideia de Núñez (2006) é investigar expressões matemáticas e os gestos 

produzidos no discurso. Traz como exemplo dois professores de matemática, um 

que faz um gesto que representa que os valores reais de uma sequência oscilam e o 

outro professor discutindo a monotonicidade de uma sequência, mostrando com 

gestos “indo para uma direção”, no caso “decolando para o infinito”. Núñez (2006) 

conclui que os gestos mostram o dinamismo envolvido nas ideias e também são 

constitutivos para a organização de ideias, como quando se fala de sequências, 

limites e continuidade. A linguagem formal matemática não pode capturar essas 

inferências, o que mostra a contribuição da perspectiva da cognição corporificada.  

Pensando nessas contribuições da perspectiva corporificada, em específico 

as metáforas conceituais, resolvemos investigar nas línguas de sinais a presença 

desse mecanismo cognitivo.  

Healy et al. (no prelo) argumentam que pesquisas sobre as línguas de sinais 

nas décadas de 60 e 70 tinham como objetivo atribuir à língua de sinais o mesmo 

status da língua falada, e aos sinais o mesmo status de palavras. Talvez por isso 

preocupavam-se em distinguir entre sinais e gestos, vendo sinais como linguísticos e 

gestos como externos à linguagem e associados a aspectos mais básicos de 

comunicação. Então gestos eram considerados espontâneos, elementos 

paralínguisticos que não fazem parte da linguagem. Assim, as tentativas de 

demonstrar que a língua de sinais deveria ser considerada como uma língua natural 

acabaram enfatizando os elementos comuns entre língua de sinais e língua falada – 

extremamente importante na época para a valorização da língua de sinais – mas ao 

mesmo tempo essas tentativas levaram a diminuir a natureza icônica de muitos 

sinais, o que levou a distanciar o significado do que era sinalizado, valorizando a 

característica de arbitrariedade que encontramos nas palavras da língua falada.  

 Na década de 80, de acordo com Healy et al. (no prelo), gestos começaram a 

ser vistos por alguns pesquisadores como parte da língua. Nessa visão, gestos são 

recursos linguísticos consubstanciais à fala, e para entendermos o que uma pessoa 

expressa temos que considerar tanto o que é falado, ou sinalizado, quanto os gestos. 

Os autores também citam uma perspectiva mais radical de Rotman (2009), que 
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argumenta que a fala é uma espécie de gesto percebido por meios auditivos em vez 

de visuais, ou seja, os gestos não podem ser considerados menos do que a língua; 

na verdade são mais um dos recursos linguísticos utilizados para compartilharmos 

as experiências do mundo. 

Pesquisas em Educação Matemática vêm reconhecendo a modalidade visual-

gestual para aprender e fazer matemática, e pouco se sabe sobre esta relação. 

Healy e Fernandes (2011) discutiram o papel de gestos na constituição de 

significados para práticas matemáticas. Em específico, investigaram gestos 

utilizados por alunos cegos. Entre os objetivos da pesquisa desenvolvida por Healy e 

Fernandes está explorar a relação entre as experiências sensoriais e os 

conhecimentos matemáticos. Para iniciar o estudo dos gestos, as autoras utilizaram 

a classificação proposta por McNeill (1992). Para esse autor, os gestos podem ser 

icônicos, metafóricos, dêiticos e rítmicos. Os gestos icônicos são os que estão 

subordinados ao discurso e que têm um isomorfismo com o que representam. Os 

gestos metafóricos representam ideias abstratas que não têm manifestação física 

direta. Os gestos dêiticos são para indicar objetos, pessoas e posições no espaço. 

Os gestos rítmicos são gestos que acompanham o ritmo de um discurso, não 

necessariamente devido a um objeto em si (HEALY E FERNANDES, 2011). 

Healy e Fernandes (2011) confirmaram em seu estudo que o uso de gestos 

nas práticas dos alunos cegos tem um papel importante no desenvolvimento de 

significados matemáticos. O trabalho das autoras não se resumiu em apenas 

identificar os gestos, mas em entender como, em conjunto com outros recursos 

semióticos, as instruções se constituem em gestos que criam e comunicam 

significados matemáticos. Apontaram que os gestos são meios para que sejam 

criadas abstrações corporificadas que são associadas à identificação ou definição de 

propriedades gerais e às relações com as experiências concretas em particular, mas 

que estão além da própria experiência concreta (HEALY E FERNANDES, p. 23) 

 O “desprezo” do uso de expressões visual-gestuais pode estar associado com 

a tendência de separar mente e o corpo. Tendências essas que são observadas nos 

estudos da Língua de Sinais das décadas de 60 e 70, nas quais vemos a busca pela 

separação do que são gestos e do que é língua.  

 Diante dessas perspectivas, procuramos estudos que relacionassem 

metáforas conceituais e as línguas de sinais.  
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1.3.1 Língua de Sinais e Metáforas Conceituais 

  

 Neste item buscamos estudos que falassem da língua de sinais e metáforas 

conceituais. Encontramos trabalhos na área de Letras e trazemos alguns dos 

resultados. 

Segundo Klimsa (2012), são poucos os estudos que envolvem metáforas 

conceituais e línguas de sinais; pode-se encontrar pesquisas de Wilcox e Wilbur na 

American Sign Language/ ASL e de Brennam na British Sign Language/ BSL. No 

Brasil, encontra-se os trabalhos de Faria e Frehse24. 

 Klimsa (2012) exemplifica o uso de metáforas conceituais na Libras. Assim 

como no português, na Libras existe a presença de metáforas orientacionais, como 

“para cima” se refere a estar bem, ao que é bom, e “para baixo” refere-se ao que é 

ruim. O futuro é representado na frente enquanto o passado é representado para 

trás. O que se refere a sentimento está perto do coração e raciocínio perto da 

cabeça.  

 Os estudos em metáforas na língua de sinais americanas feitos por Wilcox, 

segundo Klimsa (2012), não se atêm a sinais isolados, mas principalmente aos 

valores da comunidade surda. Um exemplo é o uso do termo silêncio em “Clubes do 

Silêncio”, “Jornal do Silêncio” e que foram substituídos com o tempo por termos 

como “vendo”, “visão”, como exemplo “Dia da visão” e “Dia da consciência surda” (p. 

9). Klimsa (2012) reflete que o uso da palavra silêncio como domínio-fonte é 

importada da cultura ouvinte, já que não tem muito sentido na cultura surda. Wilcox 

também comparou a ASL com a JSL (Língua de Sinais Japonesa) e apontou que os 

surdos americanos sinalizam alegria com um sinal “para cima”, enquanto os 

japoneses movem a cabeça para trás e para baixo, pois para eles a alegria provoca 

efeitos calmos no corpo. Os sinais de riqueza e promoção, que em ASL são para 

cima, em JSL são projetados para fora. Uma outra diferença interessante é que na 

JSL sinais que envolvem pensamento estão na área em volta do umbigo e tórax; na 

ASL e BSL, como também na Libras, os sinais estão localizados na cabeça. Esses 

exemplos mostram a influência da cultura.  
                                                
24 Faria, S. P.  A metáfora na LSB e a construção de sentidos no desenvolvimento da competência 
comunicativa de alunos surdos. Dissertação de mestrado em Letras. Instituto de Letras, Universidade 
de Brasília. Brasília, 2003. 
Frehse, P. Psicanálise e Surdez: metáforas conceituais da subjetividades em Libras. Curitiba, 2007. 
Dissertação de Mestrado em Letras . Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 
Federal do Paraná.  
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Figura 1: ALEGRIA 

         Fonte: KLIMSA, S. B. F (2012), p. 14 

 

Conforme já discutido acima, o conceito é entendido em termos orientacionais, 

ou seja, bom é para cima. O sinal é feito com euforia, expressão facial aberta e 

alegre, ou seja, há a presença da iconicidade: o que a alegria provoca no corpo é 

associado ao sinal.  

 
Figura 2: PENSAMENTO 

               Fonte: KLIMSA, S. B. F (2012), p.14 

 

O sinal de pensamento e todos os sinais relacionados são localizados na 

parte frontal da cabeça, o que mostra que os conhecimentos são processados no 

cérebro, diferentemente da JSL, onde a região do tórax é denominada o centro do 

pensamento. 

 Klimsa (2012) traz também o estudo de Brito (1995) com o exemplo dos sinais 

de tempo e espaço em Libras e LSKB (Língua de Sinais Kaapor Brasileira) que é a 

língua dos Urubus-Kaapor, habitantes da floresta amazônica. Na Libras, o futuro é 
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apresentado “para frente” e o passado “para trás”; já em LSKB o futuro é direcionado 

para cima e o passado não é marcado. Essas discussões mostram como é 

importante, no estudo da língua de sinais, observar a influência da cultura.   

O sinal de Abril, na Libras, é um movimento que representa a corda da forca, 

o que é associado a Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira. Conforme Klisma 

(2012), em outras línguas este sinal não teria sentido. Acrescentamos a 

característica metonímica e icônica do sinal. 

 
Figura 3: ABRIL 

                                     Fonte: KLIMSA, S. B. F (2012), p.14 

 

Outro sinal interessante que mostra a importância da cultura é o de “atenção”. 

Klisma (2012) analisou esse sinal mostrando a diferença entre a cultura ouvinte e a 

cultura surda, pois o sinal valoriza o sentido da visão.  

 

 

 

 
Figura 4: ATENÇÃO 

        Fonte: KLIMSA, S. B. F (2012), p.14 
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Albres (2012) também fez um levantamento de trabalhos desenvolvidos sobre 

metáforas em línguas de sinais. O primeiro trabalho foi também de Wilcox, 

enfatizando que este tomou como base os estudos de Lakoff e Johnson (1980) com 

a ideia de que conceitualizações abstratas são tomadas pelo uso de termos 

concretos, físicos. Uma categoria feita por Wilcox (2000) na ASL é que “ideias são 

objetos e a mente é um recipiente”; os surdos usam partes da cabeça para sinais 

relacionados a consciência e pensamento. Segundo o autor, os sinais não são feitos 

num ponto único, o que revela uma possível relação entre a localização e as funções 

desenvolvidas pelo cérebro. 

Outro estudo apresentado por Albres (2012) é de Taub (2001) que apresentou 

as seguintes construções metafóricas presentes na ASL: o futuro está à frente; 

intimidade é proximidade; intensidade é quantidade. Taub apresenta a expressão 

THINK-PENETRATE (atingir um objetivo) e analisa que o sinal utilizado é icônico 

(uma das mãos vai em direção a uma barreira feita pela outra mão) e leva a uma  

expressão metafórica. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: THINK-PENETRATE 

        Fonte: Albres N. A. (2012) 
 

Albres (2012) também discute a presença de metonímia, onde uma parte 

representa o todo. Exemplifica falando dos sinais para os esportes tênis (mãos 

balançam a raquete) e voleibol (mãos para cima como se fosse devolver a bola). Um 

outro exemplo é o uso de sinais para identificar uma pessoa cuja referência é uma 

cicatriz ou marca. Outros sinais também são os de cavalo, coelho e boi, utilizando 

uma parte do animal. Os estudos de Wilcox e Jarque (2003) apud Albres (2012) 

mostraram que o uso de sinais envolvendo mapeamentos metonímicos tem alto grau 

de iconicidade e dão origem a expressões metafóricas. Um exemplo proposto por 

Wilcox é o sinal BULL em ASL. Sinaliza-se os chifres, uma representação 
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metonímica de boi, que diz respeito a autoridade e de maneira metafórica representa 

presidente em ASL. Albres (2012) afirma que metonímias podem ser a base para 

uma construção metafórica (p. 71). 

 

 

 

 

 

 
 

   Figura 6: BULL (PRESIDENT) 

       Fonte: Albres N. A. (2012) 
  

Um outro estudo que encontramos foi o de Faria (2003) que fala sobre o 

desenvolvimento da competência comunicativa de alunos surdos utilizando-se de 

atividades de leitura e interpretação de textos escritos em LP, visando investigar a 

construção do sentido do texto. O nosso interesse em seu trabalho está nas análises 

que foram feitas analisando metaforicamente o discurso dos surdos envolvidos na 

pesquisa. Apresentamos alguns discursos: 

 

1)  

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 7: ESTICAR-CONVERSA / FALAR-DEMAIS/ CONVERSA-LONGA 

Fonte: FARIA, S. P. (2003), p. 94 

 

A autora faz uma análise metafórica apontando como domínio-fonte o 

desdobrar alguma coisa pequena que vai esticando, às vezes desnecessariamente. 
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O domínio-alvo é um fato negativo que envolve alguém falar sendo prolixo. Segunda 

a autora, equivaleria na LP à expressão “falar pelos cotovelos”.  

 

2)  

 

 
Figura 8: CABEÇA-CHEIA 

           Fonte: FARIA, S. P. (2003), p. 103 
 

A autora analisa metaforicamente refletindo que a imagem nos passa a ideia 

de uma cabeça inchada traduzindo aborrecimentos.  

 

 

 

3)  

 
Figura 9: NÃO SE FALA MAIS NISSO 

                                   Fonte: FARIA, S. P. (2003), p. 110 
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A autora analisa que o domínio-fonte é uma referência da cultura ouvinte, 

fechar a boca, e o domínio-alvo “deixar alguém sem fala”.  

 

4)  

 
Figura 10: FINGIR-QUE-NÃO-VIU / ENTRAR-NUM-OLHO-E-SAIR-NO-OUTRO 

    Fonte: FARIA, S. P. (2003), p. 110 

 

A autora analisa que é a adaptação da expressão metafórica em LP de 

“Entrar por um ouvido e sair pelo outro”.  

 

5)  

 
Figura 11: NÃO-TER-NADA-COM-X25 / LAVAR-AS-MÃOS 

                    Fonte: FARIA, S. P. (2003), p. 122 

 

                                                
25 X significa para a autora “alguma coisa” “alguém”. 
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A autora analisa que a expressão pode remeter à passagem bíblica de Pilatos 

que lava as mãos diante da condenação de Jesus Cristo e tem o mesmo sentido em 

LP.  

Nestes exemplos escolhidos do trabalho de Faria (2003), observamos a 

característica icônica dos sinais. 

 

Não encontramos trabalhos que façam a relação entre metáforas, língua de 

sinais e matemática. Diante disso, pretendemos analisar os discursos dos alunos 

surdos observando a presença de metáforas conceituais, metonímias e iconicidade. 

Analisaremos também os discursos dos professores e seus gestos. Acreditamos que 

esse estudo contribuirá para entendermos os sentidos expressos pelos alunos e 

professores sobre o zero. Iremos observar também se esses sentidos estão 

expressos de forma narrativa ou paradigmática. A análise, feita com este olhar, na 

perspectiva corporificada, contribuirá para entendermos melhor o conceito de zero 

para a comunidade de professores de matemática e também para a comunidade de 

alunos surdos.    
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CAPÍTULO II - SENTIDOS DO ZERO NA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Na revisão de literatura realizada, não encontramos pesquisas que 

investiguem os sentidos de alunos surdos sobre o zero. Encontramos o trabalho de 

Lakoff e Núñez (2000, p. 64), que definem quatro metáforas básicas da aritmética e 

a partir delas conceituam o zero. As quatro metáforas são: Aritmética como coleção 

de objetos (OCol - Arithmetic as Object Collection), Aritmética como construção de 

objetos (OCon - Arithmetic as Object Construction); A metáfora bastão de medidas 

(MS - The Measuring Stick Metaphor) e Aritmética como movimento sobre um 

caminho (MP - Arithmetic as Motion Along a Path ).  

Na metáfora OCol, se associa um número a uma coleção de objetos físicos. 

Para o zero é preciso estender essa metáfora: o fato de não haver uma coleção de 

objetos e associar isso ao zero não é natural, pois estamos conceitualizando a 

ausência de uma coleção como uma coleção. Extensões deste tipo são comuns na 

matemática, segundo Lakoff e Núñez (2000), e são denominadas “entity-creating 

metaphor” (EC – Metáfora de criação-entidade). Com a extensão da metáfora da 

coleção (OCol) aceita-se para a falta de objetos de uma coleção o número zero, a 

coleção vazia. A metáfora construção de objeto (OCon) é parte da metáfora coleção 

de objetos (OCol) e consiste em entender o número como sendo algo que foi 

composto por outros números, por exemplo, 5 é feito por 2 + 3; ou 28 é 7 vezes 4, 

ou seja, inteiros feito de partes. Na OCon, o zero, por meio da EC, é associado ao 

resultado de uma operação, por exemplo, 7 subtrai 7 (LAKOFF E NÚÑEZ, 2000, 

p. 65). 

Na metáfora bastão de medida (MS), o número é o total de unidades de 

comprimento de um segmento físico. Esta unidade, o número 1, é o segmento físico 

básico, o bastão. O zero é conceituado como a falta de qualquer segmento físico, 

falta do bastão, uma ampliação da conceituação de zero na metáfora OCon. Destas 

reflexões resulta uma montagem (blend) entre segmentos de reta e números, 

especificamente seus comprimentos; para Lakoff e Núñez, uma montagem 

números/segmentos físicos (2000, p. 70).   

Quando nos movemos de um lugar para outro, o caminho do movimento 

forma um segmento físico (imaginando uma linha acompanhando a trajetória). Há 
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uma relação entre o caminho do movimento e o segmento físico, o que evidencia 

uma natural conexão entre as metáforas MS e MP. Uma extremidade representa a 

origem do movimento, a outra extremidade o fim do movimento e o resto do 

segmento é o caminho do movimento. O zero é a origem, o começo do caminho. Os 

números na metáfora aritmética como movimento sobre um caminho (MP) são 

pontos localizados no caminho, pontos localizados numa linha; a origem, o zero, é 

por natureza um ponto na linha, não sendo necessária uma EC. 

Para Lakoff e Núñez (2000), com base nas 4Gs, o zero é: uma coleção vazia; 

a falta, ausência de um objeto; a falta de um segmento físico; e a origem, o início, de 

um movimento num caminho.  

Salvador e Nacarato (2003) identificaram quatro zeros em sua investigação 

com alunos ouvintes da 6ª série do Ensino fundamental: zero absoluto (contagem); 

zero como medida (origem); zero como valor posicional; zero como dado operatório. 

Os alunos responderam a questão “Qual o significado de zero para você?” em três 

momentos. Num primeiro momento como tarefa de casa, no segundo momento após 

atividades realizadas em sala de aula envolvendo jogos com números inteiros, reta 

numérica, história do zero, temperatura e transações comerciais. O terceiro 

momento foi ao final de todas as atividades sobre números relativos. Num primeiro 

momento, as respostas foram frequentes para zero absoluto e zero como valor 

posicional; no segundo momento para zero absoluto e zero como origem; no terceiro 

momento para zero como valor posicional e como medida. Segundo Salvador e 

Nacarato (2003), as respostas dadas estão relacionadas com as atividades 

vivenciadas e também com outras vivências escolares, ou não, sobre o zero. 

Refletiram que quando se inicia o estudo dos números inteiros relativos, ao zero só 

se dá o papel de dividir os números positivos dos números negativos. Devido ao 

zero estar impregnado de seu sentido de valor posicional, o conceito de zero não é 

construído em toda sua amplitude. Ressaltaram a não linearidade da apropriação do 

conhecimento e observaram nas falas dos alunos marcas do processo de 

escolarização, tanto na apropriação de um discurso pedagógico quanto na 

incorporação de atitudes e valores com relação à matemática e ainda no uso da 

linguagem matemática, mesmo que de maneira inadequada.  

Observa-se nos sentidos de zero de Lakoff e Núnez (2000) e de Salvador e 

Nacarato (2003) a predominância do estilo paradigmático de pensamento. Além das 

inferências paradigmáticas, acreditamos que inferências narrativas podem expressar 
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sentidos que vão dar novos significados a significados convencionais. Uma outra 

hipótese de nosso estudo é que, por meio de narrativas, novas metáforas podem vir 

à tona.  

Russell e Chernoff (2011) observaram em seus experimentos que os alunos26 

têm dificuldades para reconhecer o zero como número, associando-o sempre ao 

nada. A ideia de que um conjunto que não tem elementos tem zero elemento não é 

facilmente aceita. Wheeler (1987) apud Russell e Chernoff (2011) aponta que o zero 

muitas vezes é ignorado, aumentando crença de que ele é nada. Um exemplo é 

quando se nomeia os números: 203 não é dito “dois zero e três” e sim “duzentos e 

três”. Outro exemplo é no procedimento da adição, quando se completa 10 e muda-

se de posição e se diz apenas “vai 1” e o zero é novamente ignorado. Dificuldades 

no uso do zero nos procedimentos de adição, subtração, multiplicação e divisão 

também são apontados por Russell e Chernoff (2011). 

Surge neste momento a questão do zero “nada” utilizado por alunos ouvintes, 

associado ao fato de não se expressar o zero quando pronunciamos os números 

(por exemplo, 203), e nos perguntamos se os alunos surdos terão a mesma 

problemática quando lidarem com esta situação, já que alunos surdos, quando 

expressam 203, sinalizam dois, zero e três, ou seja, o zero não é suprimido. Esta 

ideia reforça nossa hipótese de que a forma de expressão molda os sentidos.  

Vergani (1991) investigou como alunos ouvintes de 13 a 19 anos respondem 

a conceitos com os quais tiveram contato ao longo da escolaridade. Os conceitos 

escolhidos por Vergani foram o zero e o infinito; suas entrevistas foram realizadas 

em sala de aula, onde escreveu no quadro a questão “Exprime por palavras tuas o 

que é para ti o zero e o que é para ti o infinito?”. Os alunos escreveram por escrito, 

individualmente. Vergani (1991, p. 37) apontou que as falas misturam fantasia e 

saber concreto e focalizou problemáticas que o zero suscita. A primeira é “Um 

número ou um nada”, que reflete sobre a aceitação de se chamar de zero algo que 

“não existe”. A segunda é a “representatividade do vazio”, que reflete a existência de 

uma simbologia para algo que não existe. 

A terceira problemática é “o zero como elemento neutro da adição, “come” 

todos os números da multiplicação.” (Vergani, 1991, p. 39). Esta dimensão é 

denominada operatividade do neutro. A quarta problemática aponta uma grande 

                                                
26 No experimento de Russel e Chernoff (2011) os alunos eram ouvintes.  
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perturbação: um zero no fim é o fim do zero, ou seja, um zero nada, que no fim do 

número aumenta o seu valor.  

O zero centro, meio e o origem representam a quinta problemática, 

associados à reta numérica e à escala de temperatura. A sexta aponta um zero 

impregnado na linguagem do dia a dia associado ao fracasso ou ao desafio quando 

se fala de um ponto de partida.  

O mestrado “Sentidos do Zero” de Guimarães (2008) apresenta uma 

experiência semelhante à desenvolvida por Vergani (1991) e a pergunta “O que é 

para você o zero?” é feita à alunos ouvintes de diferentes idades e séries. Zero é 

uma ideia que aparece em diferentes contextos, nas aulas de matemática e também 

na vida cotidiana. O estudo tinha como base a Etnomatemática e buscava maneiras 

(Ticas) que os alunos usavam para explicar (Matema) o zero dentro de sua vivência 

(Etno). Os relatos coletados, escritos e orais, foram divididos em quatro unidades de 

significado que, segundo Garnica (1997), são recortes feitos na descrição pelo 

pesquisador que permitem olhar um fenômeno. No caso, foram observadas 

maneiras convergentes de explicar o zero: o zero como técnica matemática; o zero 

conceitual; o zero como uma técnica social; e o zero metáfora.  

Na unidade zero como técnica matemática, estão presentes explicações que 

surgiam do contexto matemático: o zero como algarismo e número, ressaltando a 

importância do zero algarismo na escrita numérica, permitindo pensar na ideia 

“infinitos números”; zero como centro na reta numérica e início da sequência; o 

símbolo 0 para representar o nada. Nesta unidade, acrescenta-se (não apareceram 

nas entrevistas) as operações com o zero, nas quais o zero na adição e subtração 

não alteram o número, e o zero “destruidor” da multiplicação e trazendo grandes 

confusões quando se trata de divisões. Na unidade zero conceitual, foram 

agrupadas falas relacionadas às ideias “nada”, “nenhum” “sem valor” ou “tem valor”, 

“pode valer muito”. Na unidade zero como técnica social, foram identificadas falas 

que relacionavam técnicas matemáticas escolares às situações cotidianas, como o 

dinheiro e o sistema de avaliação escolar. O zero algarismo, em muitas falas, foi 

associado a algo que tem valor e por isso é bom, por exemplo, quando o zero está 

junto com o 1, então tem-se 10, e o zero ruim, quando está sozinho e com isso 

representando “nada”, “não tem”, “não sabe”. E a unidade zero como metáfora, 

expressões da vida cotidiana que trazem as ideias de zero embutidas, como por 

exemplo, “você é um zero à esquerda” ou “começar do zero”.  
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A pesquisa tinha como objetivo “ouvir” o que era o zero para alunos de 

diferentes idades e séries e com isso entender melhor este conceito e ver o que os 

alunos estão aprendendo sobre essa noção no decorrer da escolaridade obrigatória.  

Observando os dados do mestrado “Sentidos do Zero” e as pesquisas de 

Lakoff e Núñez (2000), Russell e Chernoff (2011), Salvador e Nacarato (2003) e 

Vergani (1991), sentimos a necessidade de uma reflexão mais precisa sobre a 

“natureza” das respostas dadas, pois observamos nesses diferentes trabalhos o uso 

de expressões de forte apelo metafórico que nos colocaram novas questões, que 

incluíram o estudo das metáforas e da cognição como corporificada. 
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CAPÍTULO III - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

 

As decisões metodológicas foram inicialmente guiadas por preceitos da 

metodologia Design Experiments. A justificativa dessa escolha estava no fato de a 

mesma ter como objetivo a compreensão e a análise dos processos de 

aprendizagem matemática, enfatizando os significados construídos e suas 

modificações, considerando um ambiente de interação (alunos, noções matemáticas, 

meio físico e sociocultural). Segundo Cobb et al. (2003) a metodologia Design 

Experiment propõe “ecologias de aprendizagem” que são sistemas complexos de 

aprendizagem que envolvem diferentes elementos. Esses elementos são as tarefas 

propostas, o planejamento da aplicação, materiais utilizados e outros envolvidos na 

ecologia, bem como a relação entre esses elementos. 

O esquema abaixo exemplifica a dinâmica da metodologia:  

 

 
 

Figura 12: Modelo Design Experiment 

  

 

Nessa metodologia, em todas as fases se tem claro os objetivos da 

investigação e a intenção teórica, mas é durante o experimento e sua análise que 

ocorre o entendimento do fenômeno. Por isso a grande importância dos registros do 

experimento, ou seja, para um melhor aproveitamento dos dados as sessões de 

ensino devem ser videogravadas, como também devem ser feitos registros escritos.  

Fase	  de	  design	  

Análises	  Experimentação	  	  
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Entre outras questões importantes suscitadas por essa metodologia está o 

levantar, testar e revisar conjecturas. A pesquisa foi inicialmente organizada por uma 

etapa de design das entrevistas, experimentação e análises, e depois pela etapa 

design das atividades, experimentação e análises, conforme o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Esquema da organização metodológica 

 

A Etapa I tinha como objetivo levantar os sentidos de zero dos alunos surdos 

e de professores de matemática com a intenção de que, com base nesses dados, 

propuséssemos atividades que explorassem o zero utilizando diferentes sistemas 

perceptivos que permitiriam aproximar e/ou ampliar os sentidos do zero dos alunos 

às ideias de zero culturalmente estabelecidas na matemática. No entanto, nessa 

etapa, quando iniciamos a transcrição e análises das entrevistas, percebemos que a 

etapa foi de grande importância para o trabalho. Isso porque não temos nenhuma 

pesquisa que envolva os sentidos de zero de alunos surdos e também porque as 

Etapa I 

design 1 design 2 
 

Experimentação 1: 
entrevista alunos 

Experimentação 2: 
entrevista professores de 

matemática  

ANÁLISES 

Etapa II 

design 3 

Experimentação 3: 
Atividades 

ANÁLISES 
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falas dos professores sobre o zero trouxeram grandes contribuições para nossas 

reflexões acerca dos sentidos de zero. Isto ampliou nossas análises sobre a etapa I 

e direcionou o trabalho para a investigação dos sentidos do zero e não mais para o 

processo de aprendizagem. Os trabalhos sobre o uso de metáforas na língua falada 

e na língua de sinais aumentaram o nosso interesse em analisar via metáforas, os 

sentidos de zero dos alunos surdos e dos professores de matemática (guardiões do 

significado).  

 

 

3.1 ETAPA I – Falando sobre: “O mundo com o Zero” 
 

 

3.1.1 Entrevistas – Alunos 

 

Foram realizadas entrevistas com alunos surdos do Ensino Fundamental II de 

uma escola municipal de Barueri. Essa é uma escola regular na qual há um grande 

número de alunos surdos matriculados. Observamos na escola um ambiente onde o 

surdo se sente acolhido, pois tem colegas que compartilham a mesma língua, possui 

muitos intérpretes e também há professores que conhecem a língua de sinais (por 

exemplo, o professor de Matemática que acompanhou a coleta de dados). 

Observamos também placas de sinalização da escola utilizando tanto a língua 

portuguesa quanto a língua de sinais e ficamos sabendo do apoio à família do aluno 

surdo com aulas de Libras para as pessoas que convivem com o mesmo.  

No dia da primeira coleta de dados, realizada em dezembro de 2011, os 

alunos surdos do Ensino Fundamental II foram organizados em três grupos, dois 

grupos com cinco alunos, sendo um grupo formado por alunos do 5o ano do Ensino 

Fundamental e o outro grupo formado por alunos do 6o ano. O terceiro grupo tinha 

nove alunos que eram de 6a e 7a séries. Esses grupos foram formados pelo 

professor de Matemática da escola, Heliel, que acompanhou a coleta de dados. A 

escolha dos grupos foi aleatória, de acordo com a disponibilidade do aluno na hora 

em que foi chamado.  

Alunos que participaram das entrevistas: 
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 Grupo Nome Idade Foto Informações sobre 

os alunos 
1 
 

5º. 

ano 
Lucas 12 

 
 

Não se sabe a 
causa da surdez, 

porém há histórico 
de pneumonia na 

infância. Apenas ele 
é surdo na família. 

2 
 

5º ano João 13 

 
 

Não se sabe a 
causa da surdez. 

Apenas ele é surdo 
na família. 

3 
 

5º ano Marcelo 15 

 
 

Surdez profunda, 
percebida aos 3 

anos de idade. Faz 
acompanhamento 

com fonoaudióloga. 

4 
 

5º ano Álvaro 16 

 
 

Não obtemos 
informações. 

5 
 

4º ano Flávia 13 

 
 

Surdez profunda 
bilateral, não se 
sabe a causa, já 
nasceu surda. 

Apenas ela é surda 
na família. 

Tabela 5: Grupo de alunos dos 4º e 5º anos 
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 Grupo Nome Foto Informações dos 
alunos 

1 
 

6º ano Luara 

 
 

Surdez severa e 
profunda e retardo 
mental. Apenas ela 
é surda na família. 

2 
 

6º ano Juliana 

 
 

Não obtemos 
informações. 

3 
 

6º ano Suelen 

 
 

Não se sabe a 
causa da surdez. 

Apenas ela é surda 
na família. 

4 
 

6º ano Renato 

 
 

Surdez causada por 
meningite aos 10 
anos de idade. 

Apenas ele é surdo 
na família. 

5 
 

6º ano Gustavo 

 
 

Nao se sabe a 
causa da surdez. 
Possui implante 

coclear. Apenas ele 
é surdo na família. 

6 6º ano Laura 

 

Surdez causada por 
meningite aos 3 
meses, catapora 

quando tinha 1 ano 
e sarampo aos 2 

anos. Foi percebida 
a surdez aos 4 anos 
de idade. Possui na 
família, por parte de 

mãe, um tio e um 
primo surdos. 

Tabela 6: Grupo de alunos do 6º ano 
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 Grupo Nome Foto Informações dos 

alunos 
1 
 

7º Ananda 

 
 

Perda 
neurosensorial 

bilateral profunda 
causada por 

rubéola. Tem um 
irmão surdo. 

2 
 

7º Joana 

 
 

Não se sabe a 
causa da surdez, 

deixou de ouvir aos 
2 anos de idade. 

Não possui nenhum 
outro familiar surdo. 

3 
 

7º Leo 

 
 

Não obtemos 
informações. 

4 
 

7º Paulo 

 

Surdez causada por 
intercorrências pré-

natais. Faz 
acompanhamento 

com fonoaudióloga, 
hidroterapia e 

psicóloga. Apenas 
ele é surdo na 

família. 
5 
 

6º Alice 

 

Perda 
neurosensorial, 

nasceu prematura (5 
meses). Fez 

acompanhamento 
com fonoaudióloga e 
apenas ela é surda 

na família. 
6 
 

6º Lara 

 

Surdez bilateral, fez 
acompanhamento 

com fonoaudióloga. 
Apenas ela é surda 

na família. 



 

 75 

 
7 
 

6º Thais 

 
 

Perda 
neurosensorial. 

8 
 

6º Daniel 

 

Perda severa e 
profunda bilateral. 
Possível motivo: 

rubéola no segundo 
mês de gestação. 

Fez 
acompanhamento 

com fonoaudióloga e 
apenas ele é surdo 

na família. 
9 
 

 Willian 

 
 

Não obtemos 
informações. 

Tabela 7: Grupo de alunos das 6ª e 7ª séries 

 
 

Os alunos foram até a sala de vídeo da escola e lá sentaram-se em um 

semicírculo. Inicialmente foram feitas apresentações dos nomes e sinais. Foi 

distribuído para cada um uma folha de sulfite e foi pedido que os alunos pensassem 

e escrevessem individualmente a resposta da pergunta27:  

 

    
O-QUE NÚMERO ZERO SIGNIFICA? 

Trecho 1: Heliel sinalizando “O que significa o número zero” 

  

                                                
27 Vídeo 2 
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Após esse momento de escrita, foi pedido que cada aluno sinalizasse para 

todo o grupo o que pensou sobre o zero. No final da sessão, foi feita novamente a 

pergunta coletivamente, estimulando os alunos a falarem outras ideias que surgiram 

sobre o zero. As sessões foram videogravadas e os responsáveis pelos alunos 

assinaram um termo de consentimento livre esclarecido autorizando a participação 

do aluno e a divulgação da imagem (Anexo VI). 

 

 

3.1.2 Entrevistas – Professores de Matemática 

 

Foram convidados para a entrevista professores de Matemática, a fim de 

saber o que para eles é o zero, e também o que acreditam ser importante que os 

alunos ao término da educação básica saibam sobre o zero. Foi enviado o seguinte 

e-mail para o professor: 

 
Boa Tarde, Prof.____ 
Como vai? 

O meu projeto de doutorado tem como objetivo principal entender os sentidos atribuídos ao zero. 
Assim pretendo fazer entrevistas com Matemáticos, Educadores Matemáticos e alunos da Educação 
Básica. Gostaria de convidá-lo a ser um dos meus entrevistados. Na entrevista, quero saber um 
pouco sobre suas experiências com a Matemática e com a Educação Matemática e principalmente 
suas reflexões sobre as seguintes duas questões: 

1) O que é para você o zero? 

2) O que você considera importante que seja explorado sobre o zero na Educação Básica? 

Se for de seu acordo gostaria de filmar a entrevista. Sua participação contribuirá muito para o 
prosseguimento das minhas investigações.  

Obrigada e aguardo sua resposta. 

Abraços 

Fabiane  

Trecho 2: E-mail enviado aos professores 

 

Não foi dito para os professores que os alunos da pesquisa eram surdos, pois 

a entrevista tinha como foco os sentidos do zero. Alguns professores, por 

conhecerem o trabalho que estávamos desenvolvendo, na sua fala trouxeram 

reflexões sobre alunos com deficiências.  
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Foram convidados três professores do estado de São Paulo e três 

professores do estado do Rio de Janeiro. Os professores que retornaram o e-mail e 

foram entrevistados foram os três de São Paulo e um professor do Rio de Janeiro; 

as entrevistas foram videogravadas e transcritas na íntegra – se encontram no 

Anexo I. Informamos um pouco sobre o perfil de cada professor entrevistado com 

base no texto informado em seu currículo Lattes (acessado no dia 19 de julho de 

2014).  

 O Professor I possui graduação e doutorado em Matemática e atualmente é 

professor de programas de pós-graduação em Educação Matemática, Educação e 

História da Ciência. Atua principalmente nos temas: História e Filosofia da 

Matemática, História e Filosofia das Ciências, Etnomatemática, Etnociência, 

Educação Matemática e estudos transdisciplinares.  

 A Professora II é graduada e mestre em Matemática e doutora em Educação 

Matemática. Atua como professora de um programa de pós graduação em 

Educação Matemática e também como professora da graduação. Suas pesquisas 

têm como temas cálculo, geometria, função, gráfico, registros, abordagem, 

inequação, três mundos da Matemática (quadro teórico), resolução de problemas em 

geral e investiga a possibilidade de trabalhar com aspectos formais de função na 

educação básica. 

 O Professor III possui graduação e doutorado em Matemática e atualmente é 

docente de um Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e também 

atua como professor de graduação. Pesquisa nas áreas de Matemática e Educação 

Matemática.  

 A Professora IV possui graduação em Matemática, mestrado e doutorado 

em Educação Matemática. Tem experiência na área de Educação Matemática, 

atuando principalmente nos seguintes temas: metodologias de ensino para a 

Educação Básica (incluindo as séries iniciais), recursos tecnológicos e formação de 

professores. É professora da graduação; em específico, trabalha com formação de 

professores e também atua como professora da Educação Básica.  

 Após essas entrevistas, sentimos a necessidade de acrescentar entrevistas 

com professores de alunos surdos. Tivemos acesso a um professor, que é o 

professor V, Heliel. 

 O professor V é Mestre em Educação Matemática, possui graduação em 

Pedagogia e Ciências com habilitação em Matemática. Atualmente é efetivo na 
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EMEF Raposo Tavares, tem experiência na área de matemática e possui 

conhecimentos básicos de Libras por lecionar também para alunos surdos.  

 

 

3.1.3  Procedimento de Análise dos dados - Entrevistas 

 

Para a análise dos dados, iniciamos utilizando o modelo analítico proposto por 

Powell, Francisco e Maher (2003). Este modelo tem como objetivo o entendimento 

do pensamento matemático e para isso propõe sete fases que são interativas e não 

lineares (p. 98). Serão descritas abaixo características dessas fases e os 

procedimentos que foram sendo tomados de acordo com os dados coletados. 

Os autores propõem a seguinte ordem para os caminhos da pesquisa, mas 

defendem a não linearidade: 1) Observar atentamente os dados do vídeo; 

2) Descrever os dados do vídeo; 3) Identificar eventos críticos; 4) Transcrever; 

5) Codificar; 6) Construir o enredo e 7) Compor a narrativa. 

Iniciamos com a fase 1, “Observar atentamente os dados do vídeo”; segundo 

os autores, deve-se assistir e ouvir o vídeo várias vezes sem impor uma lente 

analítica. Nessa fase é pretendida a familiarização com o vídeo da maneira mais 

neutra possível. Apesar dessa neutralidade, é importante ressaltar que objetivos da 

investigação e intenções teóricas estão presentes na elaboração e experimentação 

das atividades. Sempre que foi necessário, revisitamos os vídeos a fim de se 

familiarizar com as sessões realizadas e evitar falsas conclusões. 

Realizamos a fase 1, e sentimos a necessidade de registrar os dados do 

vídeo, passando então para as fases 2 e 4, “Descrever os dados do vídeo” e 

“Transcrever”. Segundo Powell, Francisco e Maher (2003), devido à enorme 

quantidade de informação, pode-se fazer breves descrições no tempo que permitirão 

a localização de eventos significativos. Dependendo dos propósitos analíticos, os 

autores defendem a transcrição, considerada importante na hora de reconstruir uma 

sequencialidade das interações que podem revelar significados matemáticos e 

compreensões construídas. Os autores ressaltam que é importante registrar as 

ações nas transcrições e não só as expressões.  

Nas entrevistas com os professores, o áudio foi transcrito literalmente e nos 

momentos de eventos significativos utilizamos o recorte de imagens para ressaltar 

as ações dos entrevistados. Foi na realização das fases 2 e 4 que observamos o uso 
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de gestos nos momentos de conceitualização, o que nos fez incluir nas reflexões 

teóricas o uso de mais esse meio semiótico de expressão.   

Nas entrevistas com alunos surdos, descrevemos as ações ocorridas durante 

a sessão e fizemos a interpretação dos sinais. Para as falas que gostaríamos de 

ressaltar, fizemos recortes da imagem mostrando o sinal realizado pelo entrevistado. 

A interpretação dos sinais foi feita com a ajuda dos intérpretes da escola e também, 

quando necessário, por meio da consulta ao dicionário de Libras disponível pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES)28. 

Para a apresentação desses dados, nos baseamos num sistema de 

transcrição para a Libras proposto por Felipe e Monteiro (2007). Segundo esses 

autores, por suas características próprias o vídeo é o meio mais utilizado para a 

reprodução da Libras. No entanto, apresentam um “Sistema de notação em 

palavras”. Segundo Felipe e Monteiro (2007), este sistema vem sendo utilizado por 

pesquisadores de língua de sinais e tem este nome porque as palavras de uma 

língua oral-auditiva são utilizadas para representar os sinais (p. 24). Utilizamos as 

seguintes regras: 

 

1) Os sinais de Libras serão representados por palavras da Língua Portuguesa em 

letras maiúsculas. 

Exemplos: ZERO, NÚMERO, PROVA 

 

2) Se um sinal for traduzido por duas ou mais palavras, será representado pelas 

palavras separadas por hífen. 

Exemplo:  

 
Figura 14: Sinal GOSTAR-NÃO 

 

                                                
28 Fonte: http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/  
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3) Se um sinal for formado por dois ou mais sinais e representado por duas ou mais 

palavras, mas com uma ideia única, será utilizado o símbolo ^ para separá-los. 

Exemplo:  

 
Figura 15: Sinal CAVALO^LISTRA  “zebra” 

                                      Fonte: FELIPE, T. A., MONTEIRO, M. S. (2007) p. 24 

 

4) A datiologia, alfabeto manual, será representada pela palavra separada, letra por 

letra por hífen. 

Exemplo: J-O-S-E 

 

5) Como na Libras não há diferença para gêneros (masculino e feminino) e número 

(plural), para representar estas marcas será utilizado o símbolo @.  

Exemplo: AMIG@ “amiga(s) ou amigo(s)” 

               TOD@  “todo(s) ou toda(s)” 

 

6) Um sinal que possui uma marca de plural, como uma repetição ou alongamento 

do sinal, será representado pelo sinal repetido com uma cruz do lado direito  

 
Figura 16: Sinal ÁRVORE e sinal ÁRVORE+ “árvores” 

                             Fonte: FELIPE, T. A., MONTEIRO, M. S. (2007) p. 27 
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7) Para a representação de frases interrogativas e exclamativas serão utilizados, 

após a descrição do sinal, os símbolos ? e ! da língua portuguesa. Os advérbios e 

intensificadores serão escritos como índice. 

Exemplos:  

 
Figura 17: Sinal NOME? 

                                                    Fonte: FELIPE, T. A., MONTEIRO, M. S. (2007) p. 25 

 

 
Figura 18: Sinal LONGEmuito 

                                                 Fonte: FELIPE, T. A., MONTEIRO, M. S. (2006) p. 26 

 

 

8) Acrescentamos, para ajudar na apresentação e análise dos dados, que frases 

faladas em português durante a sessão serão representadas em parênteses. E 

interpretações dos sinais serão representadas entre aspas.  

 

A fim de organizar os dados e melhor entender o que os alunos e professores 

estavam dizendo sobre o zero, iniciamos a fase 5 criando um sistema de códigos. 

Segundo Powell, Francisco e Maher (2003) “Codificar” é criar um sistema de 

símbolos baseado nas perspectivas teóricas que ajudam a identificar temas e 

interpretar os dados.  

Os códigos estão apresentados na transcrição dos dados antes da fala que se 

refere ao código. Essa foi nossa primeira tentativa de agrupar os sentidos de zero 

expressos pelos alunos e professores. Inicialmente tínhamos muitos códigos que 
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foram depois agrupados por convergirem em sua natureza. A codificação, segundo 

Powell, Francisco e Maher (2003), ajuda na identificação de eventos críticos e 

também no entendimento do desenvolvimento de ideias matemáticas e formas de 

raciocínio.  

Iniciamos utilizando essas fases de Powell, Francisco e Maher (2003) e, 

quando nos deparamos com a fase 3, “Identificar eventos críticos”, refletimos que 

talvez nossas entrevistas e a identificação dos sentidos não correspondessem ao 

que se propõe por esses autores como “eventos críticos”. Os autores defendem 

eventos críticos como pontos significativos que podem contradizer ou confirmar 

hipóteses de pesquisa e são instâncias de vitórias cognitivas, esquemas conflitantes 

ou generalizações ingênuas (p. 105). Características de situações de aprendizagem 

que no momento das entrevistas não eram nosso objetivo.  

Apesar de os autores defenderem que qualquer evento que seja significativo 

para os objetivos da pesquisa sejam considerados eventos críticos, ou seja, eventos 

críticos são contextualizados nas investigações da pesquisas, refletimos que nas 

entrevistas não tivemos a intenção de envolver os participantes em momentos de 

aprendizagem de uma ideia matemática e sim propusemos que os alunos e 

professores falem o que é o zero para eles, refletindo sobre suas histórias com esse 

conceito, ou seja, os seus sentidos de zero. 

Surgiu então a necessidade de uma nova forma de entender e agrupar os 

dados. Buscamos preceitos na pesquisa qualitativa na modalidade do fenômeno 

situado (fenomenologia). Segundo Garnica (1997), abordagens qualitativas circulam 

em torno da compreensão, não focando unicamente e de maneira a priori princípios, 

leis e generalizações, mas sempre se preocupando com os elementos que são 

significativos para o pesquisador, que está imerso neste contexto construído, do qual 

é parte ativa, não podendo se dissociar-se. Ou seja, não existe uma neutralidade do 

pesquisador, pois este atribui significados, seleciona o que quer conhecer, interage e 

se dispõe a comunicar o que quer saber do mundo (Garnica, 1997). 

Situado num contexto, opta-se por investigar um tema, que não é um simples 

fato; numa abordagem fenomenológica, é um fenômeno. Fatos são entendidos, 

segundo Garnica (1997), como eventos, ocorrência, relações entre objetos, dados 

empíricos disponíveis e apreensíveis pela experiência, enquanto o fenômeno é visto 

como aquilo que se mostra, que se manifesta de várias formas dependendo do 

acesso que se tem a ele. Ou seja, um pesquisador deve perceber a realidade que o 
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cerca da maneira que esta se mostra, nunca sobre objetividades e sempre livre de 

pressupostos.   

De posse do fenômeno, um passo seguinte do pesquisador que pretende 

entendê-lo é ver sua essência, estrutura e o que se manifesta nas descrições e 

discursos dos sujeitos. O pesquisador pretende entender o fenômeno por meio do 

que dizem outros sujeitos. Quando os fenômenos são descritos pelos sujeitos, estes 

comunicam suas percepções sobre o fenômeno. A comunicação, segundo Garnica 

(1997), nunca é plena, pois a experiência como vivida permanece privada: o que se 

revela é o sentido e a significação.  

Na descrição dos dados surgem os indicativos de como o sujeito percebe o 

fenômeno. Essa percepção é observada tanto nas descrições e transcrições quanto 

nos momentos de análise. Segundo Garnica (1997, p. 116), é nas descrições que os 

sujeitos deixam um conjunto de traços verbais dos pensamentos que devem ser 

decifrados tanto quanto possível. O que é falado na descrição aponta para o 

fenômeno que se quer compreender e junto com os referenciais teóricos prévios do 

pesquisador o fenômeno é analisado. Observa-se que não há um distanciamento 

total do pesquisador, sendo impossível a neutralidade.  

Segundo Garnica (1997), a análise fenomenológica não se encerra na 

descrição, pois compreender e interpretar um discurso que não é o nosso conduz a 

uma análise histórica e social, já que a maneira como é mediada a interação (por 

exemplo, a língua utilizada) é temporal e contextualizada. 

Depois das descrições, iniciam-se as análises ideográfica e nomotética. A 

análise ideográfica tem como objetivo tornar visível a ideologia presente na 

descrição dos sujeitos; nessa fase, o pesquisador localiza unidades de significado, 

que são observadas após várias leituras das descrições.  
As unidades de significado, por sua vez, são recortes julgados significativos 
pelo pesquisador, dentre os vários pontos aos quais a descrição pode levá-lo. 
Para que as unidades significativas possam ser recortadas, o pesquisador lê 
os depoimentos à luz de sua interrogação, por meio da qual pretende ver o 
fenômeno, que é olhado de uma dentre as várias perspectivas possíveis. 
(Garnica, 1997, p. 116) 

 Após esse momento, as unidades de significado são transcritas para a 

linguagem do pesquisador. Em um discurso próprio à área na qual a pesquisa se 

insere, o pesquisador procura agrupá-las em categorias abertas que formem uma 

síntese das descrições dos sujeitos. Ou seja, é feita uma análise de divergências e 
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convergências expressas nas unidades de significado, caminhando para uma 

generalidade que resulta da análise ideográfica e que permite uma nova perspectiva 

para o fenômeno. Essa fase é denominada análise nomotética.  

 Nas duas fases de análise, tanto ideográfica quanto nomotética, se observa o 

uso de “reduções” para se chegar a unidades de significado e categorias abertas. 

Segundo Garnica (1997), o termo “redução” é caro ao pensamento fenomenológico, 

mas essa ciência é tido como rigorosa na medida em que não se tem afirmações ou 

proposições previamente aceitas no início da pesquisa – tudo que é proposto deve 

ser intensamente investigado. Quem se propõe a pesquisar nesta abordagem não 

deve recorrer a nenhum dado científico a princípio e, portanto, é a redução 

fenomenológica que indicará a trajetória rumo à essência do fenômeno pesquisado. 

Nosso fenômeno é o zero e os códigos criados que expressam sentidos de 

zero dos professores e alunos são nossas unidades de significado, ou seja, fazem 

parte da fase ideográfica. Foram observadas as seguintes unidades de significado, 

que surgiram na transcrição dos dados das entrevistas: 

 

Código Unidade de significado 

! O zero é ausência absoluta 

☐ O zero é ausência de algo/ conjunto vazio 

" Velocidade zero 

# Ponto de partida/ zero no plano cartesiano/ zero na reta numérica/ zero no 

círculo trigonométrico/ régua 
✖ Valor posicional 
★ Tender a zero/ dividir por zero 

± Operações com zero – adição e subtração 

$ Operação com zero – Multiplicação  

∨ Zero à esquerda 

⏏ Igual, maior ou menor que zero  

% Zero é nada 

⌥ Zero como código  

= Zero de função 
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! Zero como o primeiro/último número da sequência de números naturais 

& Zero ruim/ nota zero 

° Temperatura zero  

' Vetor nulo/ Função identicamente nula 

⌘   Resto Zero 

( Expressão “Zerou” 
✪ Zero redondo 

< Zero triste 

Tabela 8: Códigos das unidades de significado 

 

Após a observação desses códigos, observamos convergências e 

divergências na natureza dos sentidos de zero e observamos o uso de transplantes 

discursos, ou seja, metáforas. Isso nos levou à análise nomotética, na qual 

categorizamos as expressões dos alunos utilizando como fonte as metáforas.  

As análises ideológica e nomotética correspondem às fases 6 e 7 de Powell, 

Francisco e Maher (2003), “Construir o enredo” e “Compor a narrativa”. Segundo 

Powell, Francisco e Maher (2003), na fase “Construir o enredo” se cria uma narrativa 

por meio dos códigos identificados e eventos críticos que mostre o desenvolvimento 

intelectual dos estudantes e a história coletiva do grupo – no nosso caso estamos 

olhando as unidades de significado dos sentidos de zero. Este processo é não linear, 

sendo necessário a todo momento da pesquisa voltar aos dados e reexaminá-los.  

A fase “Compor a narrativa” consiste, segundo os autores (p.129), no estágio 

final, no qual depois de todas as fases os pesquisadores visualizam de qualquer 

parte do material o todo, a partir dos dados sobre os quais as questões de pesquisa 

estão sendo atacadas. Uma narrativa escrita é produzida usando os dados como 

evidência e, à luz do enredo, é explorada uma interpretação particular do todo. Já na 

narrativa os dados devem ser revisitados e, se preciso, interpretações devem ser 

refinadas.  

Essas fases são apresentadas nos próximos capítulos e mostram as 

metáforas que caracterizam as unidades de significado observadas nas expressões 

dos alunos e professores. Foram identificadas as metáforas: o zero é ausência, o 

zero é um lugar, o zero é fracasso, o zero é companhia, o zero é infinitamente 

pequeno, o zero é esmagador e o zero é divisor de águas. Observamos também nas 
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falas dos alunos, durante as entrevistas e após assistirem o vídeo a associação do 

zero com sua representação, não se trata de uma construção metafórica mas um 

mapeamento icônico. Categorizamos os dados associados ao este mapeamento 

como o “Zero é redondo”. 

 

Código Unidade de significado  Metáfora 

! O zero é ausência absoluta O zero é ausência 

☐ O zero é ausência de algo/ conjunto vazio O zero é ausência 

" Velocidade zero O zero é ausência 

# Ponto de partida/ zero no plano cartesiano/ 

zero na reta numérica/ zero no círculo 

trigonométrico/ régua 

O zero é um lugar 

✖ Valor posicional O zero é companhia 
★ Tender a zero/ dividir por zero O zero é infinitamente 

pequeno 

± Operações com zero – adição e subtração O zero é ausência 

$ Operações com zero – multiplicação O zero é esmagador 

∨ Zero à esquerda O zero é fracasso 

⏏ Igual, maior ou menor que zero  O zero é divisor de águas 

% Zero é nada O zero é ausência 

⌥ Zero como código  O zero é companhia 

= Zero de função  O zero é um lugar/O zero 

é divisor de águas 
! Zero como o primeiro/último número da 

sequência de números naturais  

O zero é um lugar 

& Zero ruim/ nota zero O zero é fracasso 

° Temperatura zero  O zero é um lugar 

' Vetor nulo/ Função identicamente nula O zero é um lugar 

⌘	 Resto zero O zero é ausência 

(	 Expressão “Zerou” O zero é ausência/ O zero 

é um lugar 

< Zero triste O zero é fracasso 
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✪ Zero redondo O Zero é redondo29 

Tabela 9: Unidades de significado e metáforas 

 

Nos próximos capítulos apresentamos cada uma das metáforas, ilustramos 

com as expressões dos alunos e refletimos sobre os estilos de pensamento 

utilizados (narrativo e paradigmático). Também mostramos os sinais e gestos que 

foram utilizados nas expressões e que mostram esses meios semióticos de 

comunicação contribuindo para a conceitualização do zero.  

 

 

3.2  ETAPA II – Motivando narrativas sobre Zero: “O mundo sem o zero” 
 

A Etapa II ocorreu em dois encontros, na escola municipal de Barueri, com a 

participação de 11 alunos surdos. Os alunos Lucas, Gustavo, Luara, Laura, Alvaro, 

Marcelo e Suelen já haviam participado da primeira etapa. Alunos que só 

participaram em outubro de 2012: 

 
 Grupo Nome Foto Informações dos 

alunos 
1 7º Dora 

 
 

Surdez bilateral 
profunda, faz 

acompanhamento 
com fonoaudióloga e 

não possui 
familiares surdos. 

2 7º Silvia 

 

Perda 
neurosensorial, não 

se sabe a causa, 
porém essa perda 

só foi detectada por 
volta dos 5 anos de 
idade. Não possui 
histórico de surdez 

na família. 

                                                
29 Zero é Redondo é uma categorização com a estrutura semelhante das demais, no entanto é uma construção 
icônica e não metafórica.  
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3 7º Kátia 

 
 

Surdez entre 
moderada e severa, 

faz 
acompanhamento 

com fonoaudióloga e 
não possui histórico 
de surdez na família. 

4 7º Tiago 

 
 

Causa da surdez: 
meningite aos 9 
meses. Não tem 

familiares surdos. 

Tabela 10: Alunos dos 7º anos que participaram da etapa II da pesquisa. 

 

Os alunos se encontraram na sala de vídeo e o professor Heliel iniciou a 

sessão com a seguinte questão: “PRIMEIRO AGORA, NÓS-QUATRO QUEREMOS 

VOCÊS PENSEM, MUNDO SEM NÚMER ZERO, COMO? MUNDO SEM O 

NÚMERO ZERO, PENSA? FALA-PARA-MIM.” 

Depois desse primeiro momento os alunos assistiram o vídeo: “O mundo sem 

o zero”. O vídeo não tinha legenda e os personagens não sinalizavam. A tarefa dos 

alunos era entender o que se passava no vídeo e depois recontar. Foram formadas 

4 duplas e 1 trio. Os alunos assistiam o vídeo e depois se deslocavam até a 

biblioteca da escola onde filmávamos os mesmos recontando a história assistida no 

vídeo.  

O vídeo conta a história do Senhor Zero que resolve ir embora de Gollywood 

e todos os zeros da cidade desaparecem. Um grupo de super-heróis é convocado 

para resolver os problemas que a cidade está passando pela falta do zero e procura-

lo. Um dos significados mais explorado no vídeo é o zero como algarismo. É 

ressaltada a importância do mesmo para a escrita de outros números, sempre 

acompanhado dos outros algarismos, ou seja, o zero é companhia.  

O vídeo “A World Without Zero” é um episódio do programa Cyberchase 

escrito por Barry Harman, George Arthur Bloom e Kristin Laskas Martin. Este 

programa passa no Brasil na TV Cultura em sua grade infantil. É um desenho 

animado que tem como principais personagens as crianças Jackie, Matheus e Inês, 

que são da Terra e viajam para um ciberespaço, onde encontram um ciberpássaro, 

chamado Dígito. Juntos, utilizando-se da matemática, enfrentam situações difíceis 
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dadas pela Placa-mãe, que é a governadora do ciberespaço, com o objetivo de 

proteger do ataque do vilão Hacker.  

O episódio inteiro tem 22 minutos e foi acessado nos seguintes endereços:  

https://www.youtube.com/watch?v=9d-kCe20tIw, 

https://www.youtube.com/watch?v=I_B9fbbLR54 

https://www.youtube.com/watch?v=WnCc4Zr1-Co. 

A descrição do vídeo inteiro está no anexo IV, assim como são destacados os 

aspectos metafóricos do mesmo.  

Fizemos recortes no vídeo tirando os momentos nos quais havia longas 

conversas utilizando a linguagem oral, isso porque o vídeo não tem legenda em 

Libras. Escolhemos trechos que explorassem o visual e as problemáticas que 

envolviam o zero, nosso objetivo. Foi dito aos alunos que o vídeo não tinha legenda 

e o desafio é que eles assistissem e nos contassem o que estava ocorrendo no 

vídeo. Nosso recorte tem 8 minutos e 10 segundos e tínhamos como objetivo a 

seguinte história30: 

 

Figura História 

 
 

A História começa na cidade de Gollywood. Aparece uma 
avenida com o limite de velocidade de 60 Km/h e uma 
casa. Esta é a casa do Sr. Zero.  

 
 

O Sr. Zero conversa com a Placa-Mãe que parece tentar 
acalmá-lo. Porém ele está indignado com as cartas que 
está recebendo.  

 

                                                
30 Vídeo 3 
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O Sr. Zero lê as cartas que recebe, as joga e chora.  

 
 

Numa das cartas aparece escrito zero e com o choro a 
escrita desaparece.  

 
 

Alguém bate na porta e o Sr. Zero abre e mais cartas são 
jogadas sobre ele.  

 
 

Triste, o Sr. Zero pega a sua mala. A Placa-Mãe conversa 
com ele, tenta convencê-lo a ficar, mas ele vai embora.  

 
 

✖ Com a sua partida os zeros da sua caixa de correio 
desaparecem.  
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A Placa-Mãe chama um grupo de super-heróis (três 
crianças e um passarinho) para ajudar a encontrar o Sr. 
Zero.  

 
 

A Placa-Mãe quebra e o grupo de super-heróis conversa 
sobre o Sr. Zero.  

 
 

Uma das meninas mostra o relógio. As crianças e o 
passarinho conversam e eles saem correndo. 

 
 

Entram na Placa-Mãe e partem para Gollywood. 

 
 

✖ O primeiro problema que encontram é o trânsito da 
cidade. Com o sumiço do zero, o limite de velocidade 
muda de 60 para 6, deixando o trânsito extremamente 
lento, um caos. 
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As crianças e o passarinho observam o problema. 

 
 

O trânsito ficou um caos, pois em vez de 60 o limite de 
velocidade passou a ser 6.  

 
 

As crianças e o passarinho partem em busca do Sr. Zero. 
Eles não percebem, mas o Sr. Zero observa tudo o que 
está acontecendo.  

 
 

✖ O dono do banco comemora a marca de 9 milhões de 
dólares. 

 
 

✖ Muitas pessoas assistem e esperam o lançamento de 
um foguete no formato de uma banana. Todos estão 
felizes. 
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! O dono do banco anuncia o lançamento e começa a 
contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 1 

 
 

! Quando chega a hora do zero, ele não aparece: no 
lugar, uma interrogação. O foguete não é lançado.  

 
 

✖ O dono do banco fica assustado e aponta em direção à 
placa que marca os 9 milhões de dólares.  

 
 

✖ E de repente todos os zeros somem e fica somente 9.  

 
 

A plateia fica revoltada. 
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E todos saem correndo atrás do dono do banco. 

 
 

Os super-heróis vão até a calçada da fama. 

 
 

E observam uma confusão: duas gêmeas famosas brigam 
porque seus quadrados tem tamanhos diferentes. 

 
 

As crianças ajudam as famosas a perceberem que seus 
quadrados tem tamanhos iguais.  

 
 

# O problema é que uma delas mediu a partir do 1.  
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# As crianças medem os dois quadrados e mostram que 
são iguais.  

 
 

As famosas ficam satisfeitas e dão autógrafo para uma 
das crianças.  

 
 

As crianças e o passarinho saem em busca do Sr. Zero. 
Sem eles perceberem, o Sr. Zero está observando tudo o 
que está acontecendo, escondido na multidão.  

 
 

Os super-heróis encontram o dono do banco que agora 
vende pipocas. 

 
 

✖ Ele mostra que agora no banco só há 9 dólares.  
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Os super-heróis ficam pensativos, olham para a placa que 
indica 9 e também falam com a Placa-Mãe.  

 
 

E elaboram um plano. 

 
 

Vão até um banco 24 horas e tiram 1 dólar.  

 
 

� Assim a placa que marcava somente 9, agora marca 
8.999.999.   

 
 

Os super-heróis comemoram. 
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O Sr. Zero que estava escondido aparece. 

 
 

E agora feliz, percebe que é importante. 

 
 

E dá um autógrafo para um dos super-heróis.  

 
 

! Tudo volta ao normal na cidade de Gollywood, os 
super-heróis e o zero são convidados pelo dono do banco 
para o lançamento do foguete banana.  

 
 

A contagem regressiva começa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
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! Zero, e o foguete é lançado.  

Tabela 11: História “O Mundo sem o zero” 

 

Escolhemos o vídeo “O mundo sem o zero” com o objetivo de valorizar e 

estimular o estilo de pensamento narrativo. Vimos nele a possibilidade de estimular 

os alunos a falarem mais sobre o zero.   

No segundo encontro, os vídeos produzidos pelos alunos sobre o sumiço do 

zero foram assistidos por todos e novamente foi passado o trecho do momento que 

o grupo de super-heróis tira uma nota do banco e o dinheiro todo aparece. 

Questionamos os alunos do porquê isso acontecia. Nosso objetivo era explorar o 

sistema de numeração e o papel do zero.  

Passamos também o vídeo produzido pelo aluno Lucas, que no primeiro 

momento quis falar sobre outras ideias de zero, não necessariamente as que 

estavam no vídeo. Depois de todos assistirem, perguntamos se alguém gostaria de 

acrescentar outras ideias de zero, sempre voltando à ideia de se o zero é importante 

e o que aconteceria se ele não existisse.   

 

 

3.2.2 Procedimento de Análise dos dados – Vídeo 

 

Para a análise dessa etapa, seguimos as mesmas indicações metodológicas 

feitas com as entrevistas, utilizando as análises ideográfica e nomotética (Garnica, 

1997) e também as fases de Powell, Francisco e Maher (2003). Utilizamos os 

códigos utilizados nas entrevistas e depois os agrupamos nas categorizações já 

feitas: metáforas do zero. Ressaltamos o estilo de pensamento narrativo. 
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CAPÍTULO IV - METÁFORAS DO ZERO 
 
  

Nesse capítulo apresentamos as metáforas do zero encontradas nas falas 

que emergiram durante nossa pesquisa. Refletimos sobre os estilos de pensamento 

(narrativo ou paradigmático) que estão expressos e observamos os sinais e os 

gestos ressaltando sua natureza na caracterização da metáfora.  

 Analisamos a presença das metáforas nas falas dos professores, nas 

entrevistas com os alunos, no vídeo “O mundo sem o zero”, na fala dos alunos no 

encontro no qual eles assistiram o vídeo e observamos suas falas antes e depois do 

vídeo. Iniciamos cada análise da metáfora com o quadro que apresenta os códigos e 

as unidades de significado utilizados no processo de análise dos dados e também 

com o quadro da metáfora (domínio-fonte e domínio-alvo) e seus desdobramentos. 

 
 
 
4.1 Zero é ausência 
 
 Os seguintes códigos e unidades de significado caracterizam a metáfora “zero 

é ausência” e levam também a metáfora o “Zero é esvaziar”.  

 

Código Unidade de significado  

!	 O zero é ausência absoluta 

☐ O zero é ausência de algo/ conjunto vazio 

" Velocidade zero 

% Zero é nada 

$ Operações com zero – adição e subtração 

⌘ Resto Zero 

( Expressão “Zerou” 

Tabela 12: Unidades de significado da metáfora zero é ausência 

 

O quadro em seguida traz os desdobramentos da metáfora “Zero é ausência” 

identificando o domínio fonte e domínio alvo.  
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Domínio-Fonte 
Ausência 

 Domínio-Alvo 
Zero 

Ausência absoluta (esvaziar)        →         Zero Psicológico 

Ausência de objeto →         Conjunto Vazio 

Montinhos sem coisas →         Quantidade zero 

Ausência de velocidade →         Velocidade Zero 

Nada → Zero 

Não ter, não saber → Zero de Conhecimento 

Não ouvir → Zero de Audição 

Cortar o cabelo (máquina zero) → Zero de Cabelo 

Perdeu no futebol → Zero de gols 

Acabou o conflito → Expressão “Zerou” 

Tabela 13: Métafora zero é ausência: dominío fonte e domínio alvo 

  

As unidades de significado “Operações com zero (adição e subtração)” e 

“Resto zero” são consequências da metáfora zero como ausência de objeto ou 

montinho sem coisas. Ou seja, o zero como elemento neutro da adição e também a 

ideia de dividir e não sobrar resto, resto zero.  

O domínio fonte para falar do zero é a ausência; segundo Vergani (1991), a 

consciência da ausência afronta a aceitação da realidade da não existência ser 

chamada de zero e ter um símbolo circular associado. Vergani (1991) afirma que o 

zero é uma escrita convencionada e pergunta “Um número ou um nada?” Lakoff e 

Núñez (2000) criam para suas metáforas básicas de Coleção e de Construção de 

Objetos uma metáfora denominada entidade-criação (EC), onde um conjunto que 

não tem elementos é associado ao zero. A necessidade da EC tem a mesma 

essência da problemática de Vergani (1991): o fato de não haver coleção de objetos 

e associar isto ao zero não é algo natural, pois se está conceitualizando a ausência 

de uma coleção como uma coleção.  
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) Professores 

 Todos os professores em suas falas trouxeram o sentido de zero como 

ausência, o que denota uma certa direção da formação matemática. O professor III 

ressaltou que o número associado ao conjunto vazio é um dos primeiros passos em 

direção à abstração na matemática.  

 

Do ponto de vista matemático eu acho que a primeira grande 
importância é que o zero é o primeiro passo de abstração em 
matemática, porque quando foram criados os números, os números 
naturais, eles eram ligados a coisas concretas, ia lá, contava uma 
pedra, duas pedras, três pedras e demorou um tempão para alguém 
imaginar um conjunto vazio e você associar um número ao conjunto 
vazio, isso me parece foi feito pelos hindus, ou pelos chineses, então 
esse é o primeiro passo assim da matemática na direção da 
abstração, de você fazer algo fora do concreto. (Professor III, Linhas 
8-14) 
 

Trecho 3: Fala do professor III sobre o zero como conjunto vazio. 

 
Para entendermos o zero, o associamos a uma ideia de “ausência de algo”. O 

professor I conceitualiza o zero de forma diferente como uma ausência absoluta e 

utiliza como domínio-fonte a ideia física de esvaziar. 

 

A ideia do vácuo, sempre tem alguma coisa lá dentro, o zero como 
sendo nada eu acho uma ideia muito muito difícil, tenho a impressão 
pelo pouco que eu sei da filosofia hindu, uma das coisas é tentar 
através da meditação se aproximar do zero, do vazio, eu acho muito 
difícil, deste ponto de vista, o zero vamos dizer psicológico, alguém 
esvaziar totalmente sua cabeça, eu acho difícil, fisicamente também 
você pode produzir vácuo, como existe. [...] (Professor I, Linhas 10-15) 

 
[...] o zero está associado a alguma coisa que é manejável 
matematicamente, enquanto antes, você, inclusive você pode falar em 
nada, nada é um pouco, mais nada é sempre nada do que, o zero 
acaba sendo quase uma ficção, é mais uma ficção. E eu acho muito 
relevante o fato de certas técnicas de meditação têm como grande 
foco esvaziar, pensar em nada, o que não sei se é ilusório, talvez  
ficção, não dá para chegar nisso. (Professor I, Linhas 88-92) 

 

Trecho 4: Fala do professor I sobre o zero como esvaziar. 

   

O professor I no seu discurso atentou à ideia de zero como nada, como um 

vazio absoluto e refletiu que este estado de vazio absoluto não é possível, trata-se 
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de uma ficção, pois sempre se tem um vazio de algo, nunca um vazio total. Apontou 

que talvez através da meditação seja possível se aproximar do zero, ou seja, uma 

pessoa meditando pode esvaziar totalmente sua mente. Mas mesmo essa situação 

é transitória, pois um “cutucão” tira essa pessoa deste estado de esvaziamento. O 

Professor I refletiu que fisicamente existe o vácuo, que é algo também transitório, ou 

se permanente é um vazio entre coisas não vazias, o que para ele não caracteriza 

conceitualmente o zero nada, esvaziado. 

Sabendo que o trabalho poderia envolver alunos com ausência de acesso a 

algum campo sensorial, o Professor I utilizou como exemplo a ideia de zero de 

imagem31 (Linha 33), o que para ele é estranho, pois se estaria falando de algo que 

a pessoa não sabe o que é. Segundo o Professor I, talvez exista um tipo de zero de 

alguma coisa que não sabemos o que é. O zero conceitualmente para o Professor I 

é o anular tudo, pode-se dizer “agora tenho zero reais no bolso”, mais isso não é 

bem zero para o professor I, esses discursos referem-se sempre ao zero de alguma 

coisa, um zero qualificativo.  

Exemplificando o zero ausência absoluta, o Professor I utilizou o gesto 

abaixo32, referindo-se a técnicas de meditação que têm como objetivo esvaziar a 

mente. Ele definiu uma área na sua frente na qual foi indicado uma cabeça a ser 

esvaziada. Observa-se o uso de um gesto que é icônico, e que quando pensamos 

na representação de algo esvaziado também passa a ser metafórico. 

  

 
Trecho 5: Professor I fazendo um gesto para esvaziar 

 

Para explicar o zero ausência de coisas, não mais o zero esvaziado, a 

quantidade do zero, o Professor I envolveu seu corpo e sinalizou montinhos de 

                                                
31 Segundo Lakoff e Núñez (2000, p. 34), pessoas que são cegas congênitas podem ter esquema-
imagens visuais da informação obtida de maneira tátil. O que reforça a não possibilidade do zero de 
imagem. 
32 Vídeo 4 
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“coisas” e, para montinhos sem “coisas”, o zero33. Nesta fala observa-se além da 

metáfora ausência a presença da metáfora “montinho de coisas” associada ao 

número. A metáfora “montinho de coisas” tem relação com uma das 4Gs de Lakoff e 

Núñes (2000), a metáfora coleção de objetos. O professor I ressalta no final de sua 

explicação que mesmo que não tenha nada, nenhuma coisa, está se referindo a algo 

concreto, pois para ele o zero abstrato é uma questão não legítima para ninguém, é 

uma ficção.  

 

   

montinho de coisa, 
montinho de coisa 

e aqui no meio, quantos tem 
nesse outro terceiro 
montinho? 

não tem nada, seria o zero, 
não tem nenhuma coisa. 
 

 

Trecho 6: Professor I por meio de gestos explicando o zero ausência utilizando “montinho de 
coisas”. 

 

A fala dos montinhos do professor I ilustra o uso do pensamento narrativo 

para falar do zero matemático. Observamos a sequencialidade no falar: montinho de 

coisas é associado a número e portanto observamos eventos imaginários e reais e a 

conexão entre o excepcional e o ordinário, e acompanhada dos gestos a narrativa 

ganha qualidade dramática. Os gestos não são só dêiticos, mas também metafóricos, 

pois a ideia de número é associada a um montinho, representado pela mão fechada 

do professor.  

 É importante ressaltar que o zero como “montinho sem coisas” não foi a 

principal metáfora defendida pelo Professor I e sim a defesa de uma ausência 

absoluta. 

 

 

 

                                                
33 Vídeo 5 
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[...] ausência de movimento, ausência de área, tudo isso, mas você 
sempre tem um qualificativo, o qualificativo, sempre se tem alguma 
coisa que qualifica aquele zero, é o zero geométrico no sentido de 
área, zero de dimensão, dimensão zero, ou é o zero de, sempre se 
tem o zero de algum, agora zero mesmo. (Professor I, Linhas 155-158) 

 

Trecho 7: Professor I falando sobre zero e o que o qualifica. 

 
 O professor III trouxe a reflexão sobre o zero como elemento neutro na 

operação de adição. Essa reflexão do professor III amarra as ideias de zero 

ausência, onde adicionar zero à resposta da operação nada altera, e a ideia de 

simétrico. A ideia de oposto simétrico dá ao zero também a metáfora “zero é um 

lugar” que será discutida no próximo item. Observamos que a fala do Professor III 

tem traços do estilo narrativo e também do modo paradigmático de pensamento: os 

fatos são expressos de maneira lógica.  

 
Você pode andar um pouco para frente e pensar em termo de vetores 
e aí então você teria o que se chama vetor nulo. Vetores estão ligados 
à estruturas algébricas chamadas espaços vetoriais, o exemplo que 
começamos falar é um, um exemplo de um espaço dimensão dois 
mais existe qualquer dimensão que você imaginar, é só imaginar uma 
sequência de zeros, se você tiver n posições, as n posições são iguais 
a zero, se a gente define o que que é adicionar essas coisas, então 
essa enupla, formada só de zeros, ela faz o papel elemento neutro da 
adição, que no fundo repete a mesma coisa que o zero, quando a 
gente olha o zero como um número inteiro, dentro dos inteiros você 
tem uma adição, essa operação tem um elemento neutro, o elemento 
neutro é o zero, então o que a gente faz no caso dessas estruturas 
algébricas repetir o mesmo tipo de raciocínio só que agora não em 
uma dimensão, mais em n dimensões, então ele tem papel de neutro 
na adição, o neutro ele é fundamental para você poder definir dentro 
dessas estruturas o que se chama simétrico, o oposto, para você falar 
em mais cinco e menos cinco, você precisa dizer que eles estão a 
mesma distância do neutro que é o zero, o zero ele em si é que define 
essas coisas. (Professor III, Linhas 107 – 121) 

Trecho 8: Professor III falando sobre o zero como elemento neutro 

  
O professor V trouxe a expressão “Zerou”, que remete à situação do fim de 

um conflito entre pessoas. Apesar de a câmera não pegar toda a mão do professor, 

nesse momento ele fez um gesto, um movimento para a direita, como “limpa-se”, um 

gesto metafórico. O “Zerou” se relaciona com a ideia de esvaziar do professor I, 

sendo o gesto parecido com a ideia de esvaziar, acabar, ou seja não há nada, zero.  
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[...] E por um outro lado, o zero, ele pode recair em outros contextos, 
também. Está muito na moda falar zerou, se tem algum conflito, 
alguma situação que alguém se indispõem com outra pessoa e 
quando entra em acordo, faz as pazes, então zerou, vamos começar 
do zero de novo, vamos retomar daqui. (Professor V, Linhas 26-29) 

 
Trecho 9: Professor V falando sobre a expressão “Zerou” 

 
) Alunos (Entrevista) 

 

Os alunos refletiram sobre “o zero é ausência”. A aluna Ananda sinalizou34: 

 

Ananda (7ª série): NÚMERO ZERO EXEMPLO, NÚMERO QUE 
PRECISA-NÃO SABER, SIGNIFICA TEM-NÃO NADA.  [...]  Ananda: 
DÁ-NÃO SABER, ZERO NADA. 

 
 

   
ZERO SABER NADA 
Trecho 10: Ananda sinalizando ZERO SABER NADA 

 
Observamos que o sinal SABER é feito na altura da cabeça, o que nos 

remete às metáforas orientacionais e também se relaciona com a categoria proposta 

por Wilcox (2000) que “ideias são objetos e a mente é um recipiente”. Relacionamos 

também a metáfora da aprendizagem como aquisição proposta por Sfard (2008).  

O sinal NADA é o domínio-fonte utilizado para falar do zero. O sinal para 

NADA é o mesmo sinal das expressões LAVAR-AS-MÃOS/ NÃO-TER-NADA-COM 

que, segundo Faria (2003), remete à passagem bíblica sobre Pilatos, quando este 

lava as suas mãos, como sinal de não ter mais responsabilidade sobre o que iria 

acontecer com Jesus. Trata-se de um sinal icônico que leva a uma expressão 

metafórica. Quanto a estar associado ao zero, acreditamos que seja por conta das 

propriedades e ideias que envolvem o zero, como por exemplo somar e subtrair e o 

resultado não se alterar, o fato de não ter alguma coisa e dizer que temos zero etc.   

                                                
34 Vídeo 6 
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Os alunos Joana e Leo também relacionaram o zero ao nada.  

Joana (7ª série):  IGUAL ANANDA EXPLICOU ACHO, ZERO 
SIGNIFICA TEM-NÃO NADA. [...] Joana: NOTA ZERO SIGNIFICA 
QUE TEM-NÃO NADA, ENTENDEU? 

 
Leo (7ª série): ZERO, ESPERA-AÍ, ZERO QUE TEM-NÃO NADA, 
SIGNIFICA QUE [...] 

 
Trecho 11: Joana e Leo relacionando zero ao nada 

 

Alice também relacionou o zero ao nada e acrescentou uma reflexão sobre 

dividir dois número iguais e o resto ser zero. Falou também que era proibido o zero 

na chave, mas não explicou o porquê35.  

 

Alice (6ª série): ZERO SIGNIFICA TEM-NÃO NADA, POR EXEMPLO 
DIVIDIR ZERO PESSOA@ USAM Heliel: DE NOVO (ela está falando 
na chave? Aqui?) Alice: NÃO RESTO IGUAL Intérprete: (Não, no 
final, por isso eu perguntei se é aqui ou aqui.)  Alice: “dos dois lados ” 
Fabiane: (O que mais? Pergunta para ela se pode dividir por zero?)  
Alice: NÃO NADA, PODE RESTO Fabiane: (Por quê?) Alice: PODE 
EXEMPLO 50 PODE, Intérprete: O zero sozinho pode? Alice: 
PROIBIDO DAR-NÃO ZERO CHAVE. [...] 

 

 

  
IGUAL DIVISÃO / RESTO-ZERO  
Trecho 12: Alice sinalizando RESTO-ZERO 

 

O sinais feitos por Alice são icônicos, representam o algoritmo da divisão. É 

interessante observar como a divisão é apresentada e a importância da 

representação espacial de cada elemento da divisão (divisor, dividendo, quociente e 

resto).  

A fala de Alice tem características do pensamento paradigmático, já a fala de 

Daniel tem traços do pensamento narrativo: 

                                                
35 Vídeo 7 
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Daniel (6ª série): [...] EXEMPLO, CORTAR-O-CABELO, MÁQUINA 
ZERO. Heliel: (Fala, fala.) Daniel: ZERO NADA, OBRIGADO. 
 
Wilian: [...] TELEVISÃO FUTEBOL CORINTHIANS PERDEU POR 
EXEMPLO 1X0 PERDEU. [...] 

 
 

 

  
CORTAR-O-CABELO MÁQUINA ZERO 

 

Trecho 13: Daniel sinalizando CORTAR-O-CABELO 

 
Daniel sinalizou36 CORTAR-O-CABELO um sinal icônico e também ao mesmo 

tempo MÁQUINA e ZERO, sinais também icônicos. A expressão é narrativa, tem 

uma sequencialidade, é sobre eventos reais, conecta o excepcional à falta de cabelo, 

máquina zero ao ordinário e comum número zero e tem qualidade dramática (é 

interessante observar a expressão facial do Daniel, que passa a ideia de “sugar” 

todo o cabelo). A falta total de cabelo se relaciona com a ideia de esvaziar do 

professor I e de “Zerou” do professor V. 

Wilian também trouxe uma vivência fora da matemática para falar do zero, no 

caso o futebol e a falta de gols.  

No final da sessão 3, a aluna Ananda falou sobre ZERO-DE-AUDIÇÃO37: 

 

Todos (sessão 3): [...] Heliel: (Alguém quer falar mais alguma coisa?) 
Ananda: TAMBÉM OUVE-NÃO É ZERO-DE-AUDIÇÃO.  Heliel: 
VERDADE (é um outro tipo de relação com o zero.) Intérprete: TIRA 
APARELHO ZERO? A Ananda falou quando coloca o aparelho 
aumenta o volume aí dá para ouvir. Intérprete: ZERO NÃO? Ananda: 
MAIS ALTO [...] 

 

Trecho 14: Ananda sinalizando ZERO-DE-AUDIÇÃO 

                                                
36 Vídeo 8 
37 Não há a imagem da aluna, apenas o áudio.  
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Essa forma, também narrativa, caracteriza o zero, sendo utilizado o que 

caracteriza o surdo, o não ouvir. É interessante pensarmos o que é a sensação de 

não ouvir para um surdo desde o nascimento – isto caminha na direção da ausência 

absoluta proposta pelo professor I.  

As narrativas “máquina zero”, “perder no futebol” e “não ouvir” para Lakoff e 

Núñez (2000) talvez fossem consideradas extraneous. Nós compartilhamos das 

ideias de Sinclair e Schiralli (2003): essas metáforas são mais que isso, são sentidos 

de IM que contribuem nas discussões de CM.   

Escritas que remeteram ao zero ausência:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Trecho 15: Escritas da metáfora zero é ausência 
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) Vídeo ( O Mundo sem o Zero) 

 

O vídeo todo em estilo narrativo explora a ausência, no caso a ausência do zero.  

Figura História Aspectos Metafóricos 
... ...  

 
 

Numa das cartas aparece escrito 
zero e com o choro a escrita 
desaparece.  

O zero se apaga do 
papel. 

… ...  

 
 

Triste, o Sr. Zero pega a sua mala. 
A Placa-Mãe conversa com ele, 
tenta convencê-lo a ficar, mas ele 
vai embora.  

O zero vai embora e 
todos os zeros 
desaparecem. 

Tabela 14: O zero ausência destacado no vídeo “O Mundo sem o Zero” 

 

 

) Alunos (antes e depois de assistir o vídeo “O mundo sem o zero”)  

 

Antes de assistir o vídeo, quando questionados sobre o mundo sem o zero, o 

aluno Lucas, utilizando a metáfora ausência, disse que o mundo que não tem 

pessoas é zero. O aluno Gabriel falou que, se a água diminuísse, não teria água, 

também seria zero. Mais uma vez a ideia de esvaziar; nesse caso sobre ausência 

total de água.  

Depois de assistirem o vídeo, o aluno Lucas sinalizou38: 

 

 

 

                                                
38 Vídeo 9 
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Lucas: ZERO [...] PASSARINHO PERGUNTA TEM-NÃO 
ZERO? PLACA ONDE ZERO? TEM-NÃO? NADA.[...] ONDE 
ZERO? NADA. [...] PERGUNTA ONDE ZERO? NADA 

 

 

     
PASSARINHO PERGUNTA TEM-NÃO ZERO PLACA 

    
ONDE ZERO TEM-NÃO NADA 

Trecho 16: Lucas sinalizando TEM-NÃO ZERO NADA no contexto do vídeo 

 

Em estilo narrativo, Lucas expressou a ausência do zero, usou os sinais TEM-

NÃO e NADA. NADA é uma expressão que evoca um mapeamento metafórico, 

conforme já consideramos anteriormente. Para analisarmos o sinal TEM-NÃO é 

interessante ver o sinal de TER, que é feito com a mesma configuração de mão, só 

que apontando para si.  

 
Figura 19: Sinal TER 

                                                         FONTE: http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras/ 

 
O TEM-NÃO afasta a mão do corpo e balança. Observamos que é como algo 

não mais fizesse parte da pessoa, por isso o afastamento e também o balanço da 

cabeça indicando não. Sinais orientacionais que levam a um mapeamento 

metafórico.  

Outros alunos falaram da ausência do Zero depois de assistirem o vídeo: 
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Marcelo: PORQUE PESSOAS TEM-NÃO ZERO 1-2-3-4 TEM-
NÃO [...] 

 
Gustavo: EXEMPLO CARTA TEM-NÃO ZERO PORTA 
“ignoraram” ANDANDO. [...] 
 
Laura: BATEU-PORTA MULHER ENTREGAR PAPEL 
MUITOS FECHOU VOOU, CARTA Z-E-R-O 0, MALA FOI-
EMBORA [...] 

 
Silvia: HOMEM PAPEL VIU ZERO, BATEU-NA-PORTA ABRIU 
DOIS MENINOS LEVARAM CARTAS MUITAS CHOROU FOI-
EMBORA.  

 
Trecho 17: Alunos sinalizando ausência do zero após o vídeo 

 
Ressaltamos o sinal FOI-EMBORA, que é icônico: uma das mãos se afasta da 

outra.  

  
Trecho 18: Alunas sinalizando FOI-EMBORA 

 
Após falarem sobre o vídeo, o aluno Lucas ainda quis acrescentar outras 

informações e falou sobre um aluno que falta na escola e sua ausência representa o 

zero. Falou também sobre a ausência do zero, na qual as pessoas percebem que o 

mesmo não existe, ideia relacionada ao personagem do filme (Sr. Zero) que vai 

embora.  

 

Lucas: POR-EXEMPLO PESSOA@ FILA TEM 0? TEM-NÃO 
[..]. PESSOA@  PERCEBERAM NADA ZERO [...] PESSOA@ 
ESTUDAVAM FALTAVAM ESCOLA CHAMADA 1, 2, 3, 4 
PERCEBERAM TEM-NÃO ZERO. [...]. PESSOA@ MUNDO 
PERCEBEM TEM-NÃO ZERO.  

Trecho 19: Lucas sinalizando outras ideias do zero ausência 
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No encontro pós-vídeo, os alunos Laura 39  e Gustavo, em estilo narrativo, 

consideraram a metáfora zero é ausência, sinalizaram ESCUTA-NÃO. É 

interessante que os alunos surdos tenham trazido à tona sua natureza.   

 

Laura: CONTROLE VOLUME-DESCE TEM ZERO ESCUTA-NÃO 
VOLUME-SOBE 
 
Gustavo: PARECE OUVIR MÚSICA 0 ESCUTA-NÃO, 0 SURDO 
MÚSICA, PESSOA TEM-NÃO 0 SURDA TELEFONE 0. 

 

  

 

   
CONTROLE 
VOLUME DESCE 

TEM ZERO ESCUTA-NÃO 

 
Trecho 20: Laura e Gustavo sinalizando ESCUTA-NÃO 

 

A metáfora zero é ausência esteve presente no momento das entrevistas com 

os professores (guardiões do significado). Os alunos também mostraram que têm se 

apropriado dessa metáfora. Em ambos houve expressões em estilo de pensamento 

narrativo e paradigmático, sendo predominante o estilo narrativo. Observou-se o uso 

de gestos metafóricos no Professor I. Os discursos dos alunos surdos quando 

falaram de ausência apresentavam sinais icônicos que evocavam mapeamentos 

metafóricos. A ideia de esvaziar esteve presente nas falas dos professores e alunos, 

mostrando que a ausência absoluta é uma conceitualização do zero.  

O vídeo tinha como história a ausência do zero e explorou essa metáfora com 

o sumiço do zero da cidade. Os alunos antes e depois do vídeo consideraram a 

metáfora zero é ausência e no estilo narrativo, utilizando exemplos, explicaram essa 

metáfora.  

 
                                                
39 Vídeo 10 
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4.2 O Zero é um lugar  
 
 Os seguintes códigos e unidades de significado caracterizam a metáfora “zero 

é um lugar” e levam à metáfora que “Zero é voltar para o ponto de partida”: 

 
Código Unidade de significado  

# Ponto de partida/ zero no plano cartesiano/ 

zero na reta numérica/ zero no círculo 

trigonométrico 

= Zero de função  

! Zero como o primeiro/último número na 

sequência de números naturais.  

' Vetor nulo/ Função identicamente nula 

° Temperatura zero  

( Expressão “Zerou” 

Tabela 15: Unidades de significado da metáfora zero é um lugar 

 

O quadro em seguida traz os desdobramentos da metáfora “zero é um lugar” 

identificando o domínio-fonte e o domínio-alvo.  

 

Domínio-Fonte 
É um lugar 

 Domínio-Alvo 
Zero 

Origem        →         Zero (0,0) 

Referência direita e esquerda →         Zero reta numérica 

Referência “voltas” →         Zero (1,0) 

Raiz da função →         Zero (intercepta o eixo x) 

Primeiro ou último da sequência → Zero (contagem) 

Vetor Nulo → Zero (vetor) 

Temperatura → Zero graus 

Começar do Zero → Expressão “Zerou” 

Tabela 16: Métafora zero é um lugar: dominío fonte e domínio alvo 
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Nesta metáfora associamos ao zero um lugar. O zero é a origem, é o começo 

de um movimento num caminho, conforme Lakoff e Núñez (2000). Números são 

localizações no espaço, segundo Núñez (2006), ou seja, o zero é uma localização 

no espaço.  

 

) Professores (Entrevista) 

Todos os professores falaram do zero como lugar. Quando perguntado sobre 

o zero no plano cartesiano, o Professor I o associou a ponto de partida, metáfora 

também utilizada por Vergani (1991) e associada também a enfrentar desafios, 

começar do zero, uma forma narrativa de pensamento.  

O Professor III, quando perguntado sobre o zero no plano cartesiano, utilizou-

se do estilo de pensamento paradigmático, ilustrando a presença do uso de 

metáforas nesse estilo de pensamento. Observamos que ele associa um ponto, a 

origem, ao (0,0).  

No plano cartesiano existem pontos, tem um ponto que a gente 
chama de origem, e este ponto tem duas coordenadas, zero e 
zero. (Linhas 102 -103) 

Trecho 21: Professor III falando sobre o zero origem 

Outras ideias associadas ao zero surgem na fala do professor III quando este 

fala de espaços vetoriais, onde zero é um vetor. No caso do plano cartesiano, tem-

se um espaço de dimensão dois, mas que pode ter outras dimensões bastando 

imaginar a enupla de zeros. O professor III também ressaltou, e observamos nos 

seus gestos40 (metafóricos) esse sentido, que o zero tem um lugar que permite 

definir o simétrico, o oposto, no qual estes estão à mesma distância desse lugar, que 

é o lugar do zero, o lugar do neutro.  

   
Trecho 22: Professor III mostrando o lugar do zero 

                                                
40 Vídeo 11 
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A Professora IV diferenciou dois lugares para o zero no círculo trigonométrico, 

falou da origem (0,0) e também do zero que é a mudança de orientação (1,0). Esses 

zeros para a professora IV são parecidos, mas possuem uma referência diferente41. 

[...] esse zero tem um sentido diferente aí, que você anda para 
lá anda para cá, que talvez seja um sentido parecido com o 
sentido do zero nos conjuntos numéricos quando você começa 
a construir a partir do conjunto dos números inteiros, mas de 
qualquer maneira ele tem um referência diferente dessa 
referência pra esquerda e para direita, aqui você está dando 
voltas no mundo. (Professora IV,  Linhas 100-104) 

 

   

Trecho 23: Professora IV mostrando o zero como referência para “dar voltas no mundo 

  

Trecho 24: Professora IV mostrando o zero como referência para ir para esquerda e para direita 

 

 A professora IV utiliza-se das metáforas “anda para lá e para cá” e “dando 

voltas ao mundo” para caracterizar (0,0) e (1,0); são metáforas em estilo narrativo 

acompanhadas de gestos metafóricos.   

 O professor V também reflete sobre o zero como um referencial, explorando o 

exemplo da temperatura. Observamos que ao zero é dado um lugar e dessa 

                                                
41 Vídeo 12 
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metáfora surge o conceito de quanto mais próximo de zero maior o número e quanto 

mais distante menor, discussão feita com relação aos números negativos.  

 

 

[...] O zero na reta numérica pode representar, indo partindo, 
dele como partida, para sequenciar os números naturais. Ele 
se a gente for pensar também, indo para os números inteiros e 
aí eu vou contextualizar falando que os números abaixo de 
zero, começa os negativos pra relacionar com temperatura, 
então eu uso ele como referencial. Se eu for fazer uma 
comparação também, os números, entre os negativos quanto 
mais próximo do zero maior, quanto mais distante menor, então 
novamente o zero, usa ele como uma referência, um 
referencial. (Professor V, Linhas 9-15) 

 
Trecho 25: Professor V falando do zero como um referencial 

 O professor V sinalizou um lugar para o zero e afastou sua mão desse 

referencial para dizer que quanto mais distante menor e aproximou a mão para dizer 

quanto mais próximo maior. Um gesto metafórico.  

 
 

) Alunos (Entrevista) 

 

Os alunos abaixo sinalizaram o zero como primeiro ou último na sequência 

dos números. Essas falas estão em estilo paradigmático e os discursos são 

metafóricos, tendo como domínio-fonte a localização do zero no espaço.  

 

Lucas (5º ano): [...] QUANTIDADE0,1,2,3,4,... [...]  
  
João (5º ano): [...] QUANTIDADE0,1,2,3,4,... [...] 

 
Luara (6º ano):  [...] 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. 
 
Juliana (6º ano): [...] OUTRO, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ATÉ 10. 
 
Gustavo (6º ano): [...] TEM 5, 4, 3, 2, 1  Heliel: 4, 3, 2, 1 E 
DEPOIS? Gustavo: 0. MUITAS-COISAS [...]  

 

Trecho 26: Alunos sinalizam um lugar para o zero 
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 Os alunos marcam um lugar no espaço para o zero; para ilustrar, 

selecionamos a fala de Lara e Thais. Lara falando do zero no começo42 e Thais do 

zero no final43, como uma contagem regressiva. Thais marca o lugar do zero em 

toda sua fala. 

 

Lara (6a série): ZERO USA POR-EXEMPLO SIGNIFICA 0, 1, 
2, 3, 4, 5, PESSOA USA 0 “no começo” [...] 

 

 

    

           0 1, 2, 3 4, 5, ZERO  
Trecho 27: Lara sinalizando o zero no começo 

 
 

Thais (6a série): [...] PESSOAS USAM DIMINUIR, 
DIMINUINDO [...] Thais: MATEMÁTICA ESCREVE, 
DIMINUINDO ZERO, SABE? 5 DIMINUI ZERO, 10 DIMINUI 
ZERO. Heliel: (Ela está dando a ideia de reta numérica, acho 
esse negócio 5 diminui para o zero) Intérprete: (Pelo menos no 
espaço ela fez desse jeito 5 diminuindo para o zero, uma 
linearidade) [...] 

 
 
 

                                                
42 Vídeo 13 
43 Vídeo 14 

    
5 DIMINUI  0  10 DIMINUI 0 

    
Trecho 28: Thais sinalizando o zero no final 
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Observamos uma conexão entre o zero como início do movimento sobre um 

caminho, metáfora de Lakoff e Núñez (2000), e a recitação da sequência de 

números naturais. Esta conexão fica evidente nos alunos surdos, que sinalizam o 

zero em um lugar específico no espaço. A aluna Lara volta para o lugar do zero no 

fim da sua fala mostrando novamente o zero como ponto de partida. Para a aluna 

Thais, o zero também é um lugar no espaço, mas é o fim em vez do início. Podemos 

pensar também que Thais está dando a ideia de zerar, ou seja, diminui até chegar 

no zero.  

 O aluno Marcelo44 surpreendeu na entrevista quando sinalizou CHUVA, um 

sinal icônico. Surgiu a dúvida no professor e na intérprete o que teria a ver com o 

Zero. 

 
CHUVA 

Trecho 29: Marcelo sinalizando CHUVA 

  

 Depois ele explicou que estava relacionando a frio, zero grau, ou seja, um 

lugar no termômetro. De fato, parece que, para comunicar este sentido de zero, 

Marcelo construiu uma corrente de metáforas, utilizou uma nova metáfora “o zero é 

frio”, associando-o com um lugar em um reta metafórica que é o termômetro.  

 

Marcelo (5º ano): [...] CHUVA. Heliel: CHUVA? Marcelo: 
CHUVA TEM. Intérprete I: POR QUE TEM ZERO CHUVA? 
Marcelo: CHUVA FRIO ZERO. Intérprete II: (Na temperatura.) 
Heliel: (Ele está falando quando é zero é frio, está chovendo, 
entendi.) [...] 

 

 
 

                                                
44 Vídeo 15 
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ZERO FRIO 

Trecho 30:Marcelo sinalizando ZERO FRIO 

 
 Escritas que se referem ao “zero é lugar”: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Trecho 31: Escritas da metáfora o zero é um lugar 

 
 

) Vídeo (O mundo sem o Zero) 

Dois momentos do vídeo ressaltam o zero lugar, a contagem regressiva 

terminando com o zero no lançamento do foguete banana e o sumiço do zero na 

régua e, com isso, a confusão na hora de medir o quadrado das famosas na calçada 

da fama. 
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Figura História Aspectos Metafóricos 
… 
 

...  

 
 

O dono do banco anuncia o 
lançamento e começa a 
contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 
1 

A contagem regressiva 
sem o zero e com isso o 
foguete banana não é 
lançado.  

 
 

Quando chega a hora do zero, 
ele não aparece e no lugar, 
uma interrogação. O foguete 
não é lançado.  

… ...  

 
 

O problema é que uma delas 
mediu a partir do 1.  

O lugar do zero na régua.  

 
 

As crianças medem os dois 
quadrados e mostram que são 
iguais.  

… ...  
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A contagem regressiva começa 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Contagem regressiva, 
agora com o zero.  

 
 

 Zero, e o foguete é lançado.  

Tabela 17: O zero é um lugar destacado no vídeo “O Mundo sem o Zero” 

 

) Alunos (Antes e depois de assistir o vídeo “O mundo sem o Zero) 
 

Antes de assistir o vídeo, quando perguntados sobre “O mundo sem o Zero” 

os alunos não consideraram o zero lugar. Depois esse zero, em estilo narrativo, foi 

considerado, isso porque o vídeo tinha duas importantes cenas que ressaltavam 

essa metáfora do zero: a contagem regressiva no foguete e a medida do quadrado 

na calçada da fama.  

 

Lucas: [...] PASSARINHO, CRIANÇAS PERGUNTOU 
MULHER ONDE ZERO? RÉGUA MEDIU TEM-NÃO 
ZERO NADA 1, 2, 3, 4, ATÉ 9 
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RÉGUA ZERO NADA 
   

Trecho 32: Lucas sinalizando RÉGUA ZERO NADA depois do vídeo “O mundo sem o zero” 

 
Gustavo: [...] DEPOIS RÉGUA TEM-NÃO ZERO, TEM-
NÃO? FALTAVA MEDIU IGUAL TEM-NÃO ZERO, 
ENTENDEU? FOGUETE 5, 4, 3, 2, 1, 0 FOGUETE-FOI 
 

 

    
RÉGUA TEM-NÃO ZERO FALTA 

 

Trecho 33: Gustavo sinalizando RÉGUA TEM-NÃO ZERO FALTA depois do vídeo “O 
mundo sem o zero” 

 
Silvia: MEDIR QUADRADO 0 [...]TEM-NÃO 0, TINHA 1, 
TEM-NÃO 0. [...] 5, 4, 3, 2, 1, 0 FOI 

 

    
MEDIR ZERO TEM-NÃO ZERO 

 

Trecho 34: Silvia sinalizando MEDIR ZERO TEM-NÃO ZERO depois do vídeo “O mundo 
sem o zero” 
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Lucas, Gustavo e Silvia45  utilizaram os sinais MEDIR e REGUA: ambos 

envolvendo sinais icônicos e mapeamentos metafóricos. É interessante observar 

uma marcação espacial que nos dá a entender o lugar do zero.  

A aluna Kátia sinalizou46 a contagem regressiva e quando não tinha zero e o 

foguete não foi lançado fez um sinal para baixo e já com o zero o foguete foi lançado 

e então o sinal para cima. Observamos nos sinais as metáforas orientacionais.  

 

Kátia: QUADRADO MEDIU [...], 4, 3, 2, 1,0, NÃO, 5, 4, 3, 2, 
1, 0 FOGUETE-SUBIU 
 

 

     
5 4 3 2 1 
 

  

... 

  
0 NÃO 5, 4, 3, 2, 1,0  OK FOGUETE 

SUBIU 
Trecho 35: Kátia sinalizando a contagem regressiva para o lançamento do foguete banana. 

 

Os seguintes alunos também falaram do zero na contagem regressiva e na 

hora da medição: 

Marcelo: PORQUE PESSOAS TEM-NÃO ZERO 1-2-3-4 
TEM-NÃO FOGUETE TEM-NÃO 

 
Dora: MULHER, MULHER, HOMEM, PASSARINHO 
QUADRADO NÚMERO ZERO MEDIR 

 
                                                
45 Vídeo 16 
46 Vídeo 17 
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Luara: TAMBÉM DEPOIS FOGUETE-SUBIU FALOU 0 0 
SUMIU, 8 9MUITOS FOGUETE-SUBIU [...] CHÃO 0 
 
Suelen: CHÃO MEDIR 1 2 3 4 5  

 
Trecho 36: Alunos sinalizando a contagem regressiva e medição 

 
 

A metáfora “zero é lugar” esteve presente no momento das entrevistas com 

os professores (guardiões do significado). Os alunos também mostraram que têm-se 

apropriado dessa metáfora. Em ambos os casos houve expressões em estilo de 

pensamento narrativo e paradigmático. Observou-se o uso de gestos metafóricos 

nos professores, marcando o lugar do zero, bem como mostrando que o zero é um 

referencial. Os sinais feitos pelos alunos surdos também marcaram um lugar para o 

zero, um mapeamento metafórico. Houve a presença de sinais icônicos, como por 

exemplo o sinal CHUVA, que também é um mapeamento metafórico, neste contexto. 

Ressaltamos que desse surgiu uma nova metáfora para o zero: O zero é frio.  

O vídeo apresentava dois momentos que discutiam o zero lugar, na contagem 

regressiva do lançamento do foguete e na medição dos quadrados das famosas na 

calçada da fama. Estes episódios foram compreendidos pelos alunos que os 

recontaram, enfatizando a narrativa, e marcando espacialmente um lugar para o 

zero.  

 
 
4.3 O zero é fracasso 
  

Os seguintes códigos e unidades de significado caracterizam a metáfora “zero 

é fracasso”: 

 
Código Unidade de significado  

∨ Zero à esquerda  

& Zero ruim - nota 

< Zero triste 

Tabela 18: Unidades de significado da metáfora zero é fracasso 
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O quadro em seguida traz os desdobramentos da metáfora “zero é fracasso” 

identificando o domínio fonte e o domínio alvo.  

Domínio-Fonte 
fracasso 

 Domínio-Alvo 
Zero 

Sem valor →         Zero à esquerda 

Ruim - Nota →         Zero  

Triste →     Zero 

Trecho 37: Métafora zero é fracasso: dominío fonte e domínio alvo 

 

) Professores (Entrevista) 

 

O zero como fracasso não foi uma metáfora considerada por todos os 

professores. O professor V trouxe em sua fala o comentário de uma aluna sobre a 

nota zero: 

 

[...] aí uma aluna falou, ah eu só gosto do zero quando eu vejo 
que eu não tirei zero na prova. Eu achei muito engraçado, foi 
uma senhorinha que comentou isso comigo, professor eu só 
gosto do zero quando eu vejo que eu não tirei zero. (Professor 
V, Linhas 48-51) 

 

Trecho 38: Professor V falando sobre a nota zero 

 
A Professora II falou do sentido do zero como fracasso, refletiu sobre o zero à 

esquerda e disse que quando essa ideia é generalizada para a matemática provoca 

confusões no entendimento do zero matemático. Falou também sobre a nota zero 

quando foi provocada pela entrevistadora, ressaltando que outras notas também são 

ruins, não só o zero.   

 

[...] porque eu acho que é muito arraigada essa ideia de que o 
zero à esquerda não vale nada. E aí eu penso nos decimais 
0,00 pra mim os zeros estão na esquerda, mais 0,00 é uma 
coisa 0,0 alguma coisa é outra completamente diferente. 
(Professora II, Linhas 15-17) 

Trecho 39: Professora II falando sobre o zero à esquerda 
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) Alunos (Entrevista) 

 
 Os alunos surdos ressaltaram a metáfora zero é fracasso relacionando 

principalmente com a nota zero nas provas ou ligando a algum mal comportamento 

no ambiente escolar. 

 

Lucas (5o ano): SIGNIFICA PROVA ZERO NOTA OU [...] OU 
PESSOA BAGUNÇA NOTA ZERO. PESSOA FUTEBOL 
ACABOU RUIM “Quando acabou o futebol é zero o time é 
ruim.” [...] 

 
João (5º ano): PROFESSOR PROVA ZERO RUIM. BAGUNÇA 
CORRERIA ZERO DIRETOR@ NOTA ZERO Intérprete II: 
“Você sempre tem zero, você?” João: NÃO, SENTADO 
CERTO SEMPRE. BAGUNÇA DIRETOR@ CONVERSA 
ZERO. [...] Heliel: EXEMPLO NOTA PROVA ZERO BOM OU 
RUIM? João: RUIM [...] 

 
Marcelo (5º ano): ZERO MATEMÁTICA RUIM ZERO 
CIÊNCIAS RUIM. PROFESSOR@ DIRETOR@ ZERO RUIM 
MAU. Heliel: ZERO MAU? MAU POR QUE MAU? Marcelo: 
DIRETOR@ MAU Heliel: PORQUE DIRETORA MAU? 
Marcelo: PUXA-A-ORELHA. Heliel: PUXA-A-ORELHA, 
VERDADE? Marcelo: DIRETOR@ BRAVA.  Intérprete II: “É 
diferente puxar orelha de diretora brava.” [...] 

 
Álvaro (5º ano): ZERO RUIM PARA-MIM, DIRETOR@ BRAVA 
FICA-MANDANDO. Fabiane: (Pergunta para ele se na aula de 
matemática ele vê zero.) Heliel: VOCÊ ESTUDA 
MATEMÁTICA TEM ZERO? Álvaro: MATEMÁTICA? 
MATEMÁTICA ZERO RUIM. Intérprete: (Pergunta para ele se 
ele gosta de matemática, se é fácil, porque fica tudo negativo.) 
Heliel: VOCÊ GOSTA DO NÚMERO ZERO? Álvaro: EU 
GOSTO-NÃO EU ZERO RUIM. [...] 

 
Flávia (4º ano): MATEMÁTICA RUIM, PORTUGUÊS BOM, 
BRINCADEIRA ZERO.[...] Flávia: LEONARDO RUIM. 
ESTUDAR RUIM PROFESSORA RUIM. [...] Heliel: OLHA SÓ 
NA RUA, NA CASA, TEM ZERO? Flávia: TEM CASA Heliel: 
ONDE? Flávia: RUIM. [...] Heliel: (Eu perguntei), EXEMPLO 
NÚMERO ZERO VOCÊ GOSTA? Flávia: GOSTO. Heliel: POR 
QUE? Flávia: RUIM [...] 

 
Leo (7ª série): [...] Heliel: (Ele gosta do zero?) Leo: GOSTO-
NÃO. Heliel: (Por quê?) Leo: PORQUE, GOSTO-NÃO ZERO, 
POR EXEMPLO, NOTA VERMELHA, ZERO SIGNIFICA FEZ-
NÃO NADA, GOSTO-NÃO. Heliel: (Quando tira nota zero é 
ruim?) Leo: RUIM. 

 
 

Paulo (7ª série): ZERO NADA, PORQUE VERMELHO, 1, 2 ,3, 
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4 TEM-NÃO NADA, FUTURO, CONSEGUIR NOTAS 
MELHORES PASSAR FACULDADE, ITB Heliel: (Ele gosta do 
zero?) Paulo: GOSTO-NÃO  Heliel: Por que? Paulo: 
PORQUE, ALGUMAS-VEZES TUDO-BEM. Heliel: (Por que 
tudo bem algumas vezes?)Paulo: PORQUE ZERO BAIXOMUITO, 
BOM NOTAS MELHORES, ALGUMAS-VEZES [...] 

 
Alice (6ª série): [...]  Heliel: (Ela gosta do zero?) Alice: 
ALGUMAS PESSOA@ USAM Heliel: COMO? NÃO ENTENDI? 
USA ZERO? Alice: PROVA Intérprete: (Ela não gosta do zero 
porque está relacionando com a nota também.) Alice: RUIM. 
[...] 

 
Lara (6ª série): [...] Heliel: (Ela gosta do número zero?) Lara: 
NÃO PORQUE ZERO BAIXOMUITO, PRECISA ESTUDAR 
CONSEGUIR NOTA MELHOR 10  BOM. [...] 
 
Wilian: PARECE PROVA QUERO-NÃO NOTA ZERO, 1, 2,3, 
4, 5 E 7 TUDO-BEM ÀS-VEZES. [...] Heliel: (Ele gosta do 
zero?) Wilian: GOSTO-NÃO, GOSTO AZUL, VERMELHA 
GOSTO-NÃO. [...] 
 

 

Trecho 40: Alunos sinalizando a metáfora o zero é fracasso 

  

Os alunos sinalizaram RUIM: observamos que isso é feito com uso do polegar 

indicado para baixo, reforçando a presença de metáforas orientacionais na Libras.  

 

  
RUIM RUIM 

Trecho 41: Alunos sinalizando RUIM 

 

Ressaltamos a fala de Daniel47 que utilizou-se do sinal BURRO, que é icônico 

e metonímico para falar do zero nota.  

 

                                                
47 Vídeo 18 
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Daniel (6a série): OI ENTÃO VOCÊ RESPONDER-NÃO ZERO 
BURRO. Daniel: RESPONDEU-NÃO PROVA, ZERO, BURRO 
Heliel: SÓ? Daniel: RESPONDEU PROVA ESCREVEU-NÃO 
“está limpinha” ZERO APRENDEU-NÃO BURRO. Heliel: (Ele 
gosta do zero?) Daniel: NÃO Heliel: (Por quê?) Daniel: 
QUERO 10 [...] 

 
 
 
 

    
RESPONDER-
NÃO 

PROVA ZERO BURRO 

Trecho 42: Daniel sinalizando ZERO BURRO 

 

Podemos refletir que nessas falas não necessariamente os alunos estão 

expressando a ideia de zero matemático e sim estão trazendo uma convenção 

social, reflexo da cultura escolar que, para Lakoff e Núñez (2000), seria uma 

metáfora extraneous48. Na essência, esse zero traz a ideia do não fez nada, não 

aprendeu, então, tirou zero. Talvez possamos classificar esta metáfora “zero é 

fracasso” como extraneous, pelo menos em relação ao significado matemático do 

conceito. Mesmo assim, a nosso ver, isso é perigoso: será que para os alunos os 

sentidos de zero que vêm de contextos não matemáticos não influenciam seus 

sentidos do zero matemático?   

Nas respostas escritas os alunos também consideram o zero nota. 

Observamos que a mesma não é desejada, já que carrega em si a metáfora “zero é 

fracasso”.  

 

 

 

                                                
48 Extraneous – irrelevante ou alheio. 
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Trecho 43: Escritas da metáfora o zero é fracasso 

 

) Vídeo (O mundo sem o zero) 

 

O vídeo trouxe enfatizada, no início, a metáfora fracasso. O Sr. Zero recebe 

muitas cartas que o deixam triste, caracterizando o fracasso. No decorrer do vídeo 

essa posição é contrariada; os super-heróis vão mostrando que o zero é importante 

e essencial.  

 
Figura História Aspectos Metafóricos 
... ...  

 
 

O Sr. Zero lê as cartas 
que recebe, as joga e 
chora.  

O “zero é fracasso” é observado 
quando o zero lê as cartas e 
chora.  

… ...  
Tabela 19: O zero fracasso destacado no vídeo “O Mundo sem o Zero” 

 

 



 

 130 

) Alunos (Antes e depois de assistir o vídeo “O mundo sem o zero” 

 

Quando perguntado sobre o mundo sem o zero, antes do vídeo, o aluno 

Lucas respondeu que “na prova, nota vermelha, zero”. Após o vídeo, as alunas Dora 

e Silvia sinalizaram o zero chorando, enfatizando que ele estava triste com as cartas 

que recebia.  

 

Dora: [..] PAPEL JOGA-FORA Z-E-R-O PAPEL CHORAR, 
MULHER FALAR, BATEU-PORTA 

 
Silvia: HOMEM PAPEL VIU ZERO, BATEU-NA-PORTA ABRIU 
DOIS MENINOS LEVARAM CARTAS MUITAS CHOROU FOI-
EMBORA.  

 
 

  
CHOROU CHOROU 

 
Trecho 44: Dora e Silvia sinalizando CHOROU 

 

A metáfora zero é fracasso foi enfatizada pelos alunos, sendo relacionada 

principalmente à nota na prova ou a algum comportamento inadequado no ambiente 

escolar. Somente a professora II falou sobre a expressão “zero à esquerda”. Esta 

expressão não apareceu nas entrevistas dos alunos surdos. A metáfora zero é 

fracasso é essencialmente de estilo narrativo. Os sinais feitos pelos alunos 

relacionaram o zero ao ruim, sinalizado para baixo, mostrando a presença de 

metáforas orientacionais. O sinal BURRO, que traz mapeamentos metonímico e 

icônico, indica a natureza metafórica do discurso.  

O vídeo trazia o zero recebendo muitas cartas que o deixavam triste e por se 

sentir assim ele vai embora da cidade. Duas alunas expressaram essa ideia, 

sinalizando o episódio e ressaltando que o mesmo chorou.   
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4.4 O zero é companhia 
  

Os seguintes códigos e unidades de significado caracterizam a metáfora “zero 

é companhia”: 

 

 
Código Unidade de significado  
✖ Valor posicional 

⌥ Zero como código  

Tabela 20: Unidades de significado da metáfora zero é companhia 

 

O quadro em seguida traz os desdobramentos da metáfora “O zero é 

companhia” identificando o domínio-fonte e o domínio-alvo.  

 
Domínio-Fonte 

Companhia 

 Domínio-Alvo 
Zero 

Placas - dígitos →         Zero (código) 

Bom - Amizade →         Zero (algarismo) 

Trecho 45: Métafora zero é companhia: dominío fonte e domínio alvo 

 

A identificação da categoria “zero é companhia” foi influenciada por uma fala 

da aluna, Cíntia, participante do mestrado de Guimarães (2008): 

 
Cíntia - Eu penso que o zero não é apenas um simples número, 
ele é além de um simples número. Porque sem o zero não 
teremos 10, 20, 30 ou 1000, pois senão vai ser apenas 1, 2, 3, 
e não será mais infinito, vai ser apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
daí não continuará. Pois, por isso, o zero é um número muito 
importante! Mas também precisa de seus companheiros 1, 
2, … para dar valor a eles. Então, o zero, é um exemplo de 
amizade, um ajuda o outro. 

 

Mais especificamente, a fala de Cíntia traz a metáfora “o zero é amizade”. Os 

sentidos associados ao zero acompanhado de outros algarismos apareceram com 

grande frequência nas falas dos alunos surdos, mas não se teve o uso explícito do 
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termo amizade entre os mesmos. A fala de Cíntia foi inspiradora para a identificação 

da metáfora “zero é companhia”. 

É interessante observar que, nas falas dos alunos surdos, assim como dos 

professores, é presente a reflexão zero número e zero algarismo, reflexão essa que 

não está presente nas metáforas básicas (4Gs) de Lakoff e Núñez (2000). 

Entendemos que para eles o zero algarismo é visto como símbolo para falar de um 

número que pode ser justificado por uma das 4Gs; os autores não discutem o papel 

desse zero na constituição dos números e na possibilidade que este traz para 

pensar sobre uma sequência infinita de números associado à ideia de valor 

posicional. Papel importante e ressaltado por Cíntia em sua metáfora “Zero é 

amizade”. Essa metáfora é expressa em estilo narrativo de pensamento.  

 

) Professores (Entrevista) 

 

Na fala do professor III observamos a presença da metáfora zero é 

companhia, ficando evidente no uso da palavra junto.  

Então, o zero em si ele representa o nada, mais de qualquer 
forma nessa numeração posicional, quando ele está junto com 
outros algarismos ele modifica completamente as situações, se 
a gente não tivesse esse sistema de numeração posicional 
ficaria muito difícil a gente lidar com a matemática, trabalhar 
em matemática. (Professor III, Linhas 18-21) 

 

Trecho 46: Professor III falando sobre o zero junto e o zero nada 

 
 A professora II falou do zero como algarismo, mas na sua fala não 

observamos o apelo à metáfora zero é companhia. O professor V trouxe uma 

reflexão sobre os zeros algarismos sendo acrescentados e o número aumentado o 

seu valor, reflexão muito presente nas falas dos alunos.  

 

[...] Aí se você vai questionando a gente percebe que o zero ao 
mesmo tempo que não é nada, pode representar tudo também, 
uma quantidade grande, porque se eu vou colocando zero 
após zero, o número vai aumentando cada vez mais, também.  
(Professor V, Linhas 23-26) 
 

Trecho 47: Professor V falando sobre o zero tudo e o zero nada 
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A professora IV também expressou essa ideia de zero, falando sobre 

distâncias muito grandes por meio de potências de 10. Assim como falou também de 

“coisas muito pequenas”: 

E muito do que ele é importante tem a ver com zero, quando a 
gente pensa em distâncias muito grandes, a gente pensa na 
ordem de grandeza, a gente tem as potencias de dez, onde o 
zero tem esse valor de importância para construir essa ordem 
de grandeza, os zeros à direita que é diferente do nada, e 
também quando você vai falar de coisas muito pequenas como 
as substâncias que agora você já tem unidades que são 
milésimos dos milésimos, que são muito pequenas e que você 
precisa também de muitas casas decimais para ver isso. Então, 
tem essa primeira questão que é você pensar no zero, no 
número zero e nos usos que você faz do zero para você dar 
significados a outros números [...] (Professora IV, Linhas 40- 
48) 
 

Trecho 48: Professora IV falando sobre o zero nada e também sobre o zero em distâncias 
muito grandes e “coisas muito pequenas”. 

 

A professora IV falou do zero como código e discutiu a importância do mesmo 

na geração do dígito verificador do CPF. Discutiu os três sentidos diferentes que o 

zero tem nessa tarefa: zero código, zero número e zero algarismo.  

 

[...] por exemplo de você usar o zero nos códigos, no código de 
barra, no telefone, no CPF. Esse zero ele tem um significado 
de código, num determinado momento ele funciona igual a 
qualquer outro número, ele tá lá fazendo o papel de qualquer 
outro dígito que você coloca ali, em contrapartida ele também 
tem um valor aí na hora que você vai calcular os dígitos 
verificadores, se tem lá, se não me engano no CPF, o meu 
começa com 006, então esses zeros são multiplicados por 
potências de 10 para gerar os últimos dígitos verificadores do 
CPF, como nas contas, na verdade eles não vão fazer 
diferença. [...] Quando você tem os códigos você tem o zero, o 
zero ele tem a questão de só estar representando um código 
ali, depois ele tem o valor do zero como nada, porque quando 
você  vai multiplicar o zero por uma potência de dez vai dar 
zero, mais também ele tem a posição, que a posição dele que 
vai gerar as potências, vai multiplicar e consequentemente os 
outros números que não vão ser zero, vão ser multiplicado 
pelas outras potências, isso vai gerar uma diferença, porque se 
você mudar a posição do zero. Você vai multiplicar esse outro 
número por outro valor e aí você vai gerar um código com 
dígito verificador diferente, então ele tem esses sentidos aí, 
que eu acho interessante nos códigos, você vê porque ele tem 
três comportamentos. (Professor IV, Linhas 52-71) 
 

Trecho 49: Professora IV falando sobre o zero como código 
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 A professora II refletiu sobre o uso do zero código nos dígitos do banco e a 

questão dos números decimais. Apontou que a ideia de “zero à esquerda” é 

questionável nesses contextos. Uma mistura da metáfora zero é fracasso com a 

metáfora zero é companhia.  

[...] aí eu me lembro do seguinte o número da conta do meu 
banco tinha um prefixo com dois algarismos e depois, era 92, 
aí tinha um tracinho, 5346 dígito 2, com a era do computador o 
que aconteceu eles começaram a pedir para a gente colocar 
seis algarismos no número da conta, dois zeros na frente do,  
92005346 tinha que ser 005346, aí fiquei pensando, zero à 
esquerda, não é verdade que zero à esquerda não é nada, e 
agora eles incorporaram o 92 para obrigar as pessoas a 
colocarem o 00, por que eu acho que é muito arraigada essa 
ideia de que o zero à esquerda não vale nada. E aí eu penso 
nos decimais 0,00 pra mim os zeros estão na esquerda, mas 
0,00 é uma coisa 0,0 alguma coisa é outra completamente 
diferente. (Professora II, Linhas 9-17) 
 

Trecho 50: Professora II falado sobre o zero código 

 
 As falas dos professores são narrativas quando refletem o uso do zero para a 

composição dos outros números, assim também nos códigos. Observamos quando 

se utilizam de palavras e expressões como junto, representar tudo, coisas muito 

grandes, coisas muito pequenas e distâncias.  

 
 

) Alunos (Entrevista)            
                         

Os alunos surdos, além de sinalizarem o zero algarismo, lhe deram juízo de 

valor, ou seja, quando o zero está junto com outros algarismos ele é bom, enquanto 

que sozinho ele é ruim. Juízo de valor é uma das características do pensamento 

narrativo.  

Os alunos relacionaram principalmente a nota (prova) e dinheiro. Foi falado 

também sobre o zero como código em placas de carro.  

 

Lucas (5º ano): [...] MULHER PASSEANDO BONITA NOTA 10 
FEIA NOTA 0. DIRIGINDO MARCHA PLACA NÚMERO ZERO.  
 
João (5º ano): [...] Intérprete II: “Exemplo, você ganha 
dinheiro, um monte de zero não é bom? Exemplo 1 e 000000, 
não é bom?” João: 1000 BOM. [...] Heliel: (Ele falou primeiro 
que 1 real é ruim e eu perguntei 1000 bom e ele falou bom.) [...] 
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Heliel: EXEMPLO NOTA PROVA ZERO BOM OU RUIM? 
João: RUIM Heliel: NOTA PROVA 10 BOM OU RUIM? João: 
BOM Heliel: 10 TEM ZERO 1-0  É BOM OU RUIM ? João: 
BOM 

 
Grupo I - Todos: Fabiane: (Heliel pergunta para todo mundo 
qual número eles gostam mais? Só para a gente saber.) Heliel: 
(Vou começar com ela), QUAL NÚMERO VOCÊ GOSTA 
MAIS? ADORA? NÚMERO? Flávia: GOSTO MAIS? Heliel: 
NÚMERO QUE VOCÊ GOSTA MAIS? PENSA! Flávia: 10 
Heliel: 10 NÚMERO 10. Fabiane: (Fala que não tem a ver com 
nota para eles aqui, qual número que eles gostam mais.) 
Intérprete I: (Fala para eles esquecerem do zero.) Fabiane: 
(Não, pode ser que eles gostem do zero, esquece a nota. ) 
Heliel: OLHEM, ESQUECE NOTA PROVA NOTA ESQUECE 
QUERO SABER QUAL NÚMERO VOCÊ@ GOSTAM MAIS. 
Marcelo: EU GOSTO 1000, 1000000, ZEROSMUITO. Heliel: 
VOCÊ NÚMERO GOSTA MAIS. João: 1 ZEROSMUITO, 1000.  
Heliel: VOCÊ NÚMERO GOSTA MAIS? Álvaro: 1000000 [...] 

 
Renato (6º ano): CARRO. Heliel: POR QUE CARRO? POR 
QUE ZERO CARRO? O-QUE SIGNIFICA CARRO ZERO? 
Renato: 1-0muitos CARO Heliel: CARO? Renato: É Heliel: POR 
QUE CARRO CARO, 1-0-0-0-0. POR QUE PRECISA MONTE 
ZEROS PARA COMPRAR CARRO? PRECISA? Renato: É 
Fabiane: (Será que é isso que ele quer falar mesmo, não é 
carro zero de zero novo? Como a gente vai saber?) Heliel: 
EXEMPLO, (vou falar assim), VOCÊ FALOU ZERO CARRO, 
POR-QUE PRECISA PARA COMPRAR MONTE ZERO, 
EXEMPLO 1-0-0-0-0MUITOS, COMPRA OU ZERO POR-QUE 
CARRO NOVO ZERO, NÃO? Renato: 20 000. Heliel: (Ele está 
falando 20000 para comprar, ele está relacionando com o 
preço.) CONTINUA FALANDO. [...] 

 
Leo (7ª série): [...] Heliel: PENSA, ZERO SIGNIFICA O-QUE? 
Fabiane: (Pergunta para ele, por exemplo, se ele falou que o 
zero é nada e quando está no 10 é nada também?) Leo: NÃO 
SEI, TEM UM  SOMANDO 1, 2, 3, 4,.. NÚMEROS CHEGA 10. 
Intérprete: MAS 10 TEM ZERO? SIGNIFICA NADA? Leo: 
TEM, NÃO NORMAL. [...] 

 
Daniel (6ª série): [...]  Heliel: (Ele gosta do zero?) Daniel: NÃO 
Heliel: (Por que?) Daniel: QUERO 10 Fabiane: (Então no 10 
ele gosta.) Heliel: (Isso que eu ia falar mas no 10 tem zero, daí 
ele gosta do 0 que está no 10.) Daniel: TEM-NÃO ZERO. 
Heliel sinalizou o 1 e o zero formando 10 e escreveu no 
quadro.  Intérprete: (Que número é?) Daniel: 10 Intérprete: 
(Não tem zero? ) Daniel: TEM Intérprete: (Ai você gosta do 
zero lá, zero sozinho você não gosta? Não entendi me explica 
melhor?) Daniel: GOSTO 10, ZERO NÃO PORQUE ZERO 
NADA. [...] 

 
Todos (sessão 3): Thais: (Nas placas, também tem o preço 
das compras, tem 0% de desconto, quando vai pagar papel 
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tem número zero) Intérprete: (nas notinhas) [...] Thais: (Placas 
do carro 000; também gasolina, zero nos preços.) [...] 

 
 

Trecho 51: Alunos sinalizando zero é companhia 

 

Os sinais de Marcelo49 mostram a presença das metáforas orientacionais: o 

RUIM é sinalizado com o polegar para baixo e o BOM com a mão aberta voltada 

para cima.  
 

Marcelo (5º ano): [...] ZERO REAIS RUIM 2000 REAIS BOM. 
 
 

 

    
0 REAIS RUIM 2000 REAIS BOM 

 

Trecho 52: Marcelo sinalizando 0 REAIS RUIM 2000 REAIS BOM 

 

O aluno Gustavo50 refletiu sobre zero acompanhado de outros algarismos 

utilizando sinais icônicos. É interessante observar a qualidade dramática presente no 

sinal ATÉ, pela expressão do aluno e também pela abertura da sua mão. 

Entendemos que ele quer dizer que existem muitos números até chegar no 1 com 

muitos zeros também. O sinal para 1-0MUITOS, é feito utilizando a mão esquerda se 

deslocando para a direita dando a ideia de que não termina (infinito). O ATÉ passa a 

ideia de que se chega a algum lugar e o 1-0MUITOS de um número com infinitos zeros, 

ou seja há uma conexão ente o excepcional e o ordinário. Tem sequencialidade e 

qualidade dramática, ou seja, tem as características do estilo de pensamento 

narrativo.  

 
 

                                                
49 Vídeo 19 
50 Vídeo 20 
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Gustavo (6º ano): [...] TEM 100, TEM FRAÇÃO 1/100, 1000, 
10, 20, 30 ATÉ 1-0muitos. [...] TEM 0,2; 0,20; 0,200, [...] 

 
         

    

    
10 20 ATÉ 1-0MUITOS 
 

Trecho 53: Gustavo sinalizando 10, 20, até 1-0muitos 

 

) Vídeo ( O mundo sem o Zero) 

 

Figura História Aspectos Metafóricos 

 
 

A História começa na cidade 
de Gollywood. Aparece uma 
avenida com o limite de 
velocidade de 60 Km/h e uma 
casa. Esta é a casa do Sr. 
Zero.  

O zero em companhia 
com o 6 na placa 60, que 
indica a velocidade.  

... ...  

 
 

Com a sua partida os zeros da 
sua caixa de correio 
desaparecem.  

Zero como código, 
sumindo da caixa de 
correio. 

… ...  
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A Placa-Mãe quebra e o grupo 
de super-heróis conversa 
sobre o Zero.  

O zero como código nos 
computadores (linguagem 
binária) 

 
 

Uma das meninas mostra o 
relógio. As crianças e o 
passarinho conversam e eles 
saem correndo. 

O zero no relógio para 
escrever o 10.  

… ...  

 
 

O primeiro problema que 
encontram é o trânsito da 
cidade, com o sumiço do zero 
o limite de velocidade muda de 
60 para 6, deixando o trânsito 
extremamente lento, um caos. 
 

O sumiço do zero 
algarismo.  

… ...  

 
 

O trânsito ficou um caos, pois 
em vez de 60 o limite de 
velocidade passou a ser 6.  

Sem o zero o número 60 
vira 6, o que ocasiona o 
trânsito.  

… ...  

 
 

O dono do banco comemora a 
marca de 9 milhões de 
dólares. 

O zero algarismo para 
escrever os 9 milhões. 

… ... 
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O dono do banco fica 
assustado e aponta em 
direção à placa que marca os 
9 milhões de dólares.  

 
 

E de repente todos os zeros 
somem e fica somente 9.  

O sumiço dos zeros, 
sobrando apenas 9.  

… ... 

 
 

Ele mostra que agora no 
banco só há 9 dólares.  

… ...  

 
 

Vão até um banco 24 horas e 
tiram 1 dólar. 

Neste trecho se tira 1 
dólar e o dinheiro 
reaparece. Enfatizando o 
zero algarismo, ou seja, 
na placa não eram só 9, 
eram 9 milhões.   

 
 

✖ Assim a placa que marcava 
somente 9, agora marca 8 999 
999. 

Tabela 21: O zero é companhia destacado no vídeo “O Mundo sem o Zero” 
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) Alunos (Antes e depois de assistir o vídeo “O mundo sem o Zero”) 

 

Antes do vídeo, quando questionado sobre o “O mundo sem o zero” o aluno 

Lucas falou que quando tem muitas pessoas, tem muitos zeros. Entendemos que ele 

expressou que um número com muitos zeros representa uma grande quantidade. 

Dois momentos importantes do vídeo ressaltavam o zero em companhia (o 

trânsito e o dinheiro no banco) e foi realmente entendido pelos alunos, pois quando 

falaram sobre o vídeo esses pontos foram explicitados. 

 O episódio do trânsito foi sinalizado de forma narrativa pelos alunos 

ressaltando que tinha 60, tirou o zero e ficou 6, o que ocasionou a lentidão nos 

carros. Observamos que o sinal TIROU é icônico. O 60 é representado ressaltando 

as casas decimais, marcando o lugar das unidades e dezenas. O sinal de 

TRÂNSITO é icônico e no contexto do “zero é companhia” também é metafórico. A 

falta do zero transforma a velocidade numa velocidade mais lenta, o que acarreta o 

trânsito. Observamos nos sinais de Laura51: 
 
 

   
60 TIROU TRÂNSITO 

 
Trecho 54: Laura sinalizando trânsito quando tira o zero 

 
 
 
Nos sinais de Silvia e Kátia52: 

 

                                                
51 Vídeo 21 
52 Vídeo 22 
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TRANSITO PLACA 60 6 

Trecho 55: Silvia e Kátia sinalizando TRANSITO PLACA 60 6 

 
 
Ressaltamos os sinais de TRÂNSITO feitos por Gustavo e Marcelo: 

  
Trecho 56: Gustavo e Marcelo sinalizando TRANSITO 

 

 Os alunos, também em estilo narrativo, expressaram o sumiço do zero na 

marca de 9 milhões do banco. Os seguintes alunos consideraram este trecho do 

vídeo: 

Lucas: [...] PASSARINHO PERGUNTA ZERO? ONDE? TEM-
NÃO? NADA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 TEM-NÃO, 9. ONDE 
ZERO? NADA. 1-0 NÃO 0 SUMIU, 1. [...] QUADRO 9MUITOS 
FILME HOMEM ZERO. MULHER PERGUNTOU PLACA 
OLHOU TRANSITO TINHA 9 0 SUMIU 0, 9. SÓ 9 CONFUSÃO 
Marcelo: PESSOA@ TEM-NÃO ZERO TRANSITO CHEIO 
PESSOA@ MUITO@ PORQUE TEM-NÃO ZERO 9 
TRÂNSITO 
 
Alex: NOVE ZEROMUITOS SUMIU NERVOSO FUGIU  
Gustavo: 9-0muitos SUMIU 0MUITOS PALESTRA PESSOA@ 
BRIGA [Sinalizou as pessoas correndo atrás do palestrante] 
[...] TRANSITO MAIS VELOCIDADE [sinalizou um ponteiro 
determinando a velocidade do carro aumentando] CARROS-
RÁPIDO 6 MAIS-OU-MENOS CARROS-DEVAGAR CHEIO 

 
Laura: HOMEM BIGODE BRANCO FALOU 9-0MUITOS TIROU 0, 
9. [...] TAMBÉM DEPOIS FOGUETE-SUBIU FALOU 0 0 
SUMIU, 8 9MUITOS FOGUETE-SUBIU 

 
Luara: NÚMERO 9-0MUITOS TIROU 
Suelen: 9-0MUITOS  
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Luara: [...] 9-0MUITOS  TIROU 
 

Kátia: [...] TAMBÉM PLACA VÁRIOS 9-0MUITOS , TROCOU 9, 8-
9MUITOS 
Silvia: [...] TIROU NÃO SEI, 9-0MUITOS TROCOU 8-9MUITOS [...]  

Trecho 57: Alunos sinalizando sobre o zero é companhia após o vídeo “O mundo sem o zero” 

  

O aluno Lucas sinalizou o zero sumindo53, passou a mão sobre o sinal de 

zero,  sobrando o 1. SUMIR é um sinal icônico e um mapeamento metafórico neste 

contexto.  

     
1 0 SUMIU 1 

Trecho 58: Lucas sinalizando 1 0 SUMIU 1 

 

Os sinais do aluno Alex54 mostraram o número 9 milhões espacialmente e o 

sinal SUMIU com um gesto de apagando os zeros da direita para a esquerda. No 

final ressaltou que o dono do banco fugiu.  

 

    
NOVE ZEROMUITOS SUMIU FUGIU 
 

Trecho 59: Alex sinalizando o sumiço dos zeros 

 

Gustavo55 também marcou o número 9 milhões espacialmente e seu sinal 

para SUMIU foi feito da esquerda para a direita apagando cada zero de uma vez. No 

final sinalizou que ocorreu uma briga. 
                                                
53 Vídeo 23 
54 Vídeo 24 
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9 0muitos  SUMIU 0MUITOS  BRIGA 

Trecho 60: Gustavo sinalizando o sumiço dos zeros 

 

 Laura56 sinalizou da mesma forma que Gustavo e enfatizou no final que 
ficaram só 9.  
 

    
9 0muitos TIROU 0 9 

Trecho 61: : Laura sinalizando o sumiço dos zeros 

 
 Luara57 mostrou que tinha 9 com muitos zeros e também que tirou os zeros, 

com o mesmo sinal que Laura e Gustavo.  

 

   
9 0muitos TIROU 

 
Trecho 62: Luara sinalizando o sumiço dos zeros 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
55 Vídeo 25 
56 Vídeo 26 
57 Vídeo 27 
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Kátia58 explicitou que os 9 milhões foram trocados por 8.999.999.  

 

      
9 0MUITOS TROCOU 9 8 9MUITOS 
 

Trecho 63: Kátia sinalizando a troca na placa depois do sumiço dos zeros 

 

Silvia59 também falou dessa troca, ressaltando que se tirou 1 e por isso a 

troca foi feita.  

 

      
TIROU 9 0MUITOS TROCOU 8 9MUITOS 
 

Trecho 64: Sílvia sinalizando a troca na placa depois que tirou 1 

 
Kátia finalizou dizendo que o zero ficou feliz.  

 

 
FELIZ 

 
Trecho 65: Kátia sinalizando FELIZ 

 

 

 

                                                
58 Vídeo 28 
59 Vídeo 29 
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O aluno Lucas quis, depois que todos falaram sobre o vídeo, falar um pouco 

mais. Sinalizou outros exemplos da metáfora zero é companhia.  
 

Lucas: [...] 20 NADA, 2. PESSOA@ [...] PERCEBERAM TEM-
NÃO ZERO. TEM-NÃO ZERO COMEÇA 1, 2, 3ETC 9 DEPOIS 
11, 12, ..., 19, 21, 22, 23ETC . RELÓGIO TAMBÉM 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 NÃO 1 [...] 
 

Trecho 66: Lucas sinalizando outros exemplos da metáfora zero é companhia 

 

No encontro depois do vídeo e da descrição dos vídeos pelos alunos, 

tínhamos dúvidas se estes haviam entendido o episódio no qual se tira um e a placa 

troca o valor de 9.000.000 por 8.999.999. Depois, nas análises, observamos que 

Kátia e Sílvia compreenderam essa ideia. Passamos mais uma vez este trecho e o 

aluno Lucas também entendeu e apresentou sua explicação:  

 

Lucas: PORQUE PESSOA@ FALARAM 9 OLHARAM, VIRAM 
9-0MUITOS, SUMIU O 0, NADA,  PESSOA@ BRIGARAM 
[sinalizou as pessoas correndo atrás do homem] MULHER 
HOMEM TAMBÉM PASSARINHO TROCARAM-ROUPA 
TIRARAM PAPEL, DINHEIRO, BANCO 8-9MUITOS  

 

Trecho 67: Lucas explicando o episódio do banco no vídeo “O mundo sem o zero” 

  

O professor explicou para todos os alunos que foi tirado um e por isso 

apareceu 8.999.999. O aluno Lucas mais uma vez enfatizou: 

 

Lucas: ENTENDI, TRÊS PASSARINHO TIRARAM-UM 8-
9MUITOS 

Trecho 68: Lucas sinalizando que entendeu que porque tirou um trocou o número da placa. 

 

Os alunos sinalizaram que entenderam e que era fácil. 
 
 
 

A metáfora zero é companhia apareceu nas falas dos professores (guardiões 

do significado). Os alunos também mostraram que têm apropriado essa metáfora 

que surgi a partir da narrativa, trazendo juízo de valor: o zero sozinho é ruim e o zero 

acompanhado de outros algarismos é bom. É explicitado pelos alunos o fato de que, 
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quanto mais zeros, melhor. Os discursos dos surdos apresentam metáforas 

orientacionais quando é feito o juízo de valor. Os números são marcados 

espacialmente, sendo explícitas as casas decimais (unidade, dezena etc.). A ideia 

de infinito e de muitas casas decimais é expressa em sinais nos quais a mão se 

movimenta da esquerda para a direita.  

O vídeo tinha dois momentos que discutiam o zero algarismo: no episódio do 

trânsito, quando sumia o 0 de 60 e sobrava somente 6 e o sumiço do dinheiro do 

banco, quando sumiam os zeros e o 9.000.000 era trocado por 9. Estes episódios 

foram expressos pelos alunos que os recontaram, enfatizando a narrativa, e 

utilizaram sinais icônicos para mostrar que os zeros sumiram, marcando 

espacialmente o número e suas casas decimais.   
 
 

 As próximas metáforas não apareceram nos dados coletados com os alunos 

surdos e também não foram explorados no vídeo. Essas metáforas apareceram nas 

entrevistas dos professores de matemática, o que mostra que trata-se de falas de 

participantes mais experts no discurso matemático acadêmico. São elas: O zero é 

infinitamente pequeno; O zero é arrasador; e O zero é divisor de águas. 

 
 
 
4.5 O zero é infinitamente pequeno 
 

Os seguintes código e unidade de significado caracterizam a metáfora “zero é 

infinitamente pequeno”: 

 

Código Unidade de significado  
★ Tender a zero/divisão por zero 

Tabela 22: Unidades de significado da metáfora zero é infinitamente pequeno 

 

Os professores discutiram a ideia de tender a zero. O professor I refletiu sobre 

a ideia do “muito pequenininho” e o zero conceitual, que ele define como o nada, a 

ausência total, absoluta que caracterizamos na metáfora zero é ausência. O 
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professor I, para falar da diferença entre o zero e o “muito pequenininho”, faz forte 

apelo narrativo e o uso de metáforas. 

 

Mas entre o muito pequenininho e o zero conceitualmente é 
muito diferente, bem pequenininho, bem pequenininho, menor 
que você pode imaginar, a sua imaginação chegar ao zero é 
uma outra coisa, o zero não seria alguma coisa que você 
chega nele porque, aí você se aproxima do infinito, porque 
sempre você pode ficar um pouco menor, quando você pensa 
em número, em dimensão, qualquer coisa, sempre você pode 
ficar um pouco menor, o zero acaba sendo ausência, essa 
ausência absoluta, que seria o zero, é ficção. (Professor I, 
Linhas 168-174) 

 

Trecho 69: Professor I falando sobre o “muito pequenininho” 

 
Ressaltamos as metáforas: “bem pequeninho, menor que você pode 

imaginar”, o uso do “chegar ao zero”, e o “poder ficar um pouco menor”. Essas ideias 

ressaltam metáforas que trazem à tona a ideia do infinitamente pequeno, que a 

professora IV propõe com a metáfora “infinito para dentro”. Conjectura-se que 

quando se fala em “tender ao zero” as ideias têm mais a ver com o infinito do que 

com o zero.  

Para exemplificar o zero “infinito para dentro”, a professora IV contou a 

seguinte história: 

 

E é uma ideia diferente que eu estava falando, estava 
brincando, a gente estava numa festinha, e tinha pouco 
salgadinho, então, tinha assim, eles colocavam dois, aí 
colocaram três, eu comi um, o meu amigo comeu outro, e aí ele 
pegou e falou assim: vamos brincar de PG, porque aí a gente 
fica comendo por muito tempo o mesmo salgadinho, aí de 
repente chega outro. Aí eu comi metade, ele comeu metade da 
metade, eu comi, coisa, ele comeu a outra metade, aí eu falei 
assim, ele veio pra mim e eu falei não quero está babado, 
acabou infinito aí, 5, n=5, acabou o infinito, quer dizer, você 
não consegue vivenciar, o que eu digo assim, você pode, você 
faz atividades com os alunos extremamente indutivas, mais 
quando você está indo para margem do zero aí, quando você 
está infinitamente convergindo para o zero, você não tem 
vivencia disso. (Professora IV, Linhas 274-287) 

 

Trecho 70: Professora IV falando sobre “infinito para dentro” 
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        Para discutir essa noção da não vivência do infinito “para dentro”, a professora 

IV refletiu sobre o infinito “para fora” estendendo a sua mão para a direita e quando 

falou do convergindo para o zero ela uniu as mãos, marcando um ponto60. Gestos 

metafóricos que trazem à tona questões conceituais sobre o infinito. 

 

  
Trecho 71: Professora IV falando e sinalizando infinito “para fora” e infinito “para dentro” 

  

Em momentos diferentes da entrevista a professora IV fez gestos metafóricos 

que exploram a ideia do infinito para dentro. Observamos que a fala é mais sobre 

infinito do que zero. 

   

   
Trecho 72: Professora IV fazendo um gesto para “infinito para dentro” 

 

    
Trecho 73: Professora IV fazendo um gesto para “convergindo infinitamente para o zero” 

                                                
60 Vídeo 30 
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O professor III também falou do infinitamente pequeno e chamou a atenção 

para a teoria de limites e o lidar com formas indeterminadas em que o zero está 

envolvido. Por exemplo: o 0 elevado a 0 e também o 0 dividido por 0. Para falar de 

razões entre funções que “tendem a zero”, o professor III utilizou a metáfora 

“velocidade”, dizendo: 

 

[...] quer dizer em cima você tem uma grandeza que está 
tendendo a zero e embaixo uma grandeza também tendendo a 
zero e a gente quer saber no limite quanto é que dá isso, isso 
também é o que a gente chama forma indeterminada porque 
depende das grandezas, na verdade você está medindo a 
velocidade com que cada uma delas está indo para zero, então 
se a de cima vai para zero muito mais depressa que a de 
baixo, essa fração tende a zero, mas o inverso, se a de cima 
vai para zero com uma velocidade, a de baixo vai com uma 
velocidade muito maior isso aí dá o que a gente chama uma 
divergência, infinito, e pode ser que elas estejam indo mais ou 
menos à mesma velocidade e elas mantêm uma certa razão 
entre si, (às vezes) essa razão é diferente de zero. (Professor 
III, Linhas 58-66) 

 

Trecho 74: Professor III falando sobre tender a zero 

 

Apesar de o professor III utilizar a forma paradigmática para expressar suas 

ideias, observa-se nessa explicação sobre o comportamento da razão o uso do 

estilo narrativo: 1) tem uma sequencialidade inerente; 2) é sobre eventos imaginários, 

ou seja, imagina-se os números se movimentando (velocidade) em direção a zero, 

que é a ideia “tender a zero”; 3) cria conexão entre o excepcional e ordinário: a ideia 

de “ir com uma velocidade maior” dá a impressão de movimento e isso está 

associado a uma razão, que é pontual; 4) tem qualidade dramática. 

 

Para exemplificar a razão entre grandezas quando elas tendem a zero, o 

professor III se utiliza de outro exemplo, no qual podemos observar a presença das 

metáforas “longe do zero” e “números pequenininhos”. A ideia de longe e próximo 

passa novamente a ideia de “movimento”. 

Não é exatamente a questão de limite mas é um exemplo de 
comportamento semelhante que poderia te explicar isso, imagine que 
em cima você tivesse um milésimo, 0,001, e em baixo você tivesse um 
milionésimo, 0,000001, quer dizer, ambos são muito próximos de zero 
só que o de cima está mil vezes mais longe do zero que o de baixo, 
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então quando você faz essa razão vai dar mil e são dois números 
pequenininhos, dois infinitésimos. (Professor III, Linhas 74-79) 
 

Trecho 75: Professor III falando sobre a razão entre grandezas que tendem a zero 

O professor I refletiu sobre dividir por zero e falou que pode ser infinito, 

utilizando um gesto metafórico para expressar essa ideia, que nos dá uma visão 

corporificada de infinito: expandindo, abriu as mãos, levantou os braços e olhou para 

cima61. 

 
 

Trecho 76: Professor I fazendo um gesto para infinito. 

 
É interessante ressaltar que, mesmo sendo um discurso de professores, 

observamos a presença do estilo narrativo de pensamento e também de metáforas e 

gestos metafóricos. Esses recursos linguísticos foram essenciais para a exploração 

conceitual das ideias de infinitamente pequeno e tender a zero 

 

 
4.6 O zero é arrasador 
 

Os seguintes códigos e unidades de significado caracterizam a metáfora “zero 

é arrasador”: 

 

Código Unidade de significado  

$ Operações com zero – multiplicação 

Tabela 23: Unidades de significado da metáfora zero é arrasador 

 
O professor III falou sobre a multiplicação por zero62: 

 

Em relação à adição, em relação à multiplicação ele tem uma 
outra propriedade muito mais arrasadora né, ele absorve tudo, 

                                                
61 Vídeo 31 
62 Vídeo 32 
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zero vezes x dá zero qualquer que seja x, ele absorve tudo. Em 
relação à adição ele não modifica ninguém, por isso que ele é 
neutro. (Professor III, Linhas 149-152) 

 

    
Trecho 77: Professor III falando e sinalizando sobre “o zero é arrasador” 

 

A fala do professor III vem acompanhada do gesto acima, caracterizando o 

zero arrasador, gesto icônico e metafórico. Observamos uma mistura dos estilos de 

pensamento narrativo e paradigmático para expressar o comportamento matemático 

do zero na operação da multiplicação. Vergani (1991) também propôs que o zero 

“come” todos os números na multiplicação.  

O professor V63, em estilo narrativo, também refletiu sobre multiplicar por zero 

utilizando uma outra narrativa: por sua propriedade arrasadora, ninguém pode brigar 

com o zero, pois irá perder.  

 

[..] na multiplicação outra particularidade, a questão da 
multiplicação de um número por zero, o produto vai novamente 
ser o zero, o zero parece que ele acaba vencendo todos os 
outros números, na multiplicação, todo mundo que for brigar 
com o zero, vai perder, porque vai dar zero. (Professor V, 
Linhas 76-79) 

 

Trecho 78: Professor V falando sobre multiplicar por zero. 

 

4.7 O zero é um divisor de águas 
 

Código Unidade de significado  

⏏ Igual, maior ou menor que zero  

= Zero de função 

Tabela 24: Unidades de significado da metáfora zero é um divisor de águas 
                                                
63 Vídeo 33 
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O zero de função pode ser explorado pela metáfora “zero é um lugar”, porque 

é o lugar no qual a função zera. Porém, como observado pela professora II, esse 

zero é um zero divisor de águas: há valores nos quais a função é maior que zero e 

onde a função é menor que zero.  

A professora II também refletiu sobre resolver equações e inequações, 

ressaltando que se “passa” tudo para um lado para comparar com zero, ou seja, se 

explora se o número é maior, menor ou igual a zero. O zero é o “divisor de águas”64. 

Metáfora caracterizada no gesto icônico e metafórico feito pela professora II. 

 

  
Trecho 79: Professora II fazendo o gesto do zero como divisor de águas 

 

Esta foi uma fala muito explorada pela professora II: 

[...] pede para os alunos reconhecerem num sistema de 
coordenadas, uma frase algébrica por exemplo, x maior que 
zero , quem são os pontos do plano que tem x maior que zero . 
Então o aluno, primeiro tem que perceber que são duas 
coordenadas, então não é  só o eixo do x, tem toda a, o 
semiplano e aí ele fala coloca para os alunos, complicando um 
pouco mais x.y maior do que zero, então o aluno tem que 
escolher o primeiro quadrante ou o terceiro quadrante, não é? 
Então você vê o zero o tempo todo tá aí, como divisor de águas 
mesmo, né, maior que zero, menor que zero, não é? 
(Professora II, Linhas 178-185) 
 

Trecho 80: Professora II falando sobre o zero como divisor de águas. 

 

Essas três metáforas (zero é infinitamente pequeno, zero é arrasador e zero é 

um divisor de águas) nos mostram o uso de metáforas pelos professores de 

matemática quando expressam seus sentidos sobre o zero e situações que o 

envolvem. Observamos que essas metáforas estão expressas em estilo narrativo e 

percebemos que o uso desse estilo enriquece a ideia matemática ao compararmos 

com a expressão de forma lógica e formal, no estilo paradigmático 
                                                
64 Vídeo 34 
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

5.1 Reflexões Teóricas 
 

 A motivação desse trabalho se iniciou com o desejo de contribuir para que 

alunos surdos tenham a mesma oportunidade que todos os demais. Essa motivação 

veio da nossa experiência no grupo “Rumo à Educação Matemática Inclusiva” e 

também do contato com a aluna Tassia. Em ambas as experiências observamos o 

desejo dos alunos de continuar os estudos e terem as mesmas oportunidades que 

seus colegas. No entanto, o predomínio da cultura ouvinte dificulta o acesso desses 

alunos, que têm como língua natural a Libras, uma língua visogestual com uma 

estrutura diferente da língua portuguesa.  

Nossa busca por leituras que discutissem políticas de inclusão nos apontou a 

necessidade de mais que políticas de acessibilidade e reconhecimento da 

diversidade. É preciso entender os processos pelos quais os alunos dão sentido aos 

conceitos e a influência dos recursos linguísticos utilizados. Entendemos, apoiados 

em Vygotsky (1997), que a educação do surdo não se distingue de um aluno normal 

e o que é preciso é compensar a via de percepção comprometida e potencializá-la. 

No caso dos alunos surdos, explorar o visual.  

As leis garantem aos surdos o reconhecimento de sua língua, bem como a 

profissionalização do intérprete e a formação de professores. Esses documentos 

enfatizam o respeito à cultura surda e dentro dessa perspectiva tivemos como 

grande eixo nesse trabalho escutar os surdos, escutar suas mãos, investigando seus 

sentidos, no caso sobre uma ideia matemática. 

Incialmente tínhamos como perspectiva investigar os sentidos de zero dos 

alunos surdos e também os estilos de pensamento utilizados, em específico, 

observar a presença de narrativas. Esse questionamento surgiu pois esse estilo de 

pensamento esteve presente nos dados coletados com alunos ouvintes sobre zero 

no mestrado “Sentido de Zero” (Guimarães, 2008). Tínhamos já inicialmente a 

influência da perspectiva da cognição como corporificada. Havia o interesse em 

investigar intervenções de ensino, por isso resolvemos também entrevistar 

professores de matemática. Com o objetivo de, após as entrevistas, aproximar os 
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discursos dos alunos com os dos professores numa perspectiva da aprendizagem 

como participação, sendo os professores os responsáveis pelo discurso (experts) e 

os alunos os participantes periféricos.  

No decorrer do trabalho, outro caminho foi trilhado, acrescentando a 

observação do uso de metáforas e de gestos nas expressões dos alunos e dos 

professores. A análise das entrevistas dos professores e dos alunos surdos ganhou 

na dimensão em que a discussão sobre aprendizagem foi abandonada. Fizemos 

uma intervenção na qual os alunos assistiram um vídeo sobre o zero, mas com o 

objetivo de estimular os alunos a falarem mais sobre esta ideia e também privilegiar 

o estilo de pensamento narrativo e a visualidade. 

 Nossas reflexões teóricas foram norteadas pela noção de metáforas, nas 

quais palavras de um discurso são transplantadas para um outro, segundo Sfard 

(2008). A autora defende este mecanismo cognitivo como essencial na 

conceitualização, refletindo sobre seu potencial assim como também seu risco, pois 

as metáforas libertam a imaginação humana, levando interlocutores para diferentes 

sentidos. Exemplificamos o mecanismo de metáforas discutindo as metáforas de 

aprendizagem: Metáfora da Aquisição e Metáfora da Participação. Por suas 

características, associamos a metáfora da Aquisição a perspectivas construtivistas e 

a metáfora da Participação a perspectivas socioculturais.  

Nosso interesse na perspectiva sociocultural se dá pela forma como a 

linguagem é interpretada, como signos que mediam a relação conhecimento e ser 

humano, diferente da perspectiva construtivista que destaca a linguagem como uma 

ferramenta de comunicação. O conceito de mediação, segundo Vygotsky, é central 

para refletirmos sobre linguagem, bem como a influência de outros recursos 

linguísticos, como os gestos.  

 Nosso interesse nas especificidades da língua de sinais nos levou aos 

estudos sobre defectologia (Vygotsky, 1997). E refletimos que o foco do trabalho 

nessa área deve ser as especificidades e o processo compensatório. Assim, o 

desenvolvimento flui de maneira legítima e entendemos que o grande problema na 

educação da criança surda está na tentativa de adaptá-la na direção de uma criança 

normal.  

Uma grande preocupação de Vygotsky é a falta de domínio sólido de uma 

língua, por defender a linguagem como instrumento para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. Sacks (2010) também reflete sobre a grande 



 

 155 

problemática de não ter uma língua e o que isso acarreta no desenvolvimento da 

inteligência do surdo. Essa discussão levanta a importância da educação, na qual se 

deve criar procedimentos pedagógicos que se adaptem às especificidades do surdo.  

A discussão sobre a língua a ser ensinada aos surdos tem uma história de 

conflitos, com fortes defesas ao oralismo. Mas a tarefa árdua de fazer o surdo falar 

tira o tempo para que o surdo possa usufruir das informações (cultura, ideias 

abstratas etc.). Sacks (2010) defende a língua de sinais e completa que a mesma 

tem aspectos icônico e mimético, permitindo-lhe ser concreta e evocativa como a 

língua falada não pode ser (p. 104). 

Compartilhamos com os teóricos e com a FENEIS a ideia de que a língua de 

sinais é a forma mais legítmia de aquisição da linguagem para surdos. Por isso, 

nosso interesse em investigar os alunos se expressando em Libras a respeito do 

zero.  

 Para entendermos a importância da linguagem recorremos a Vygotsky e o 

valor que o mesmo dá as palavras. As noções de sentido e significado caracterizam 

as palavras, sendo o significado uniforme e exato num mesmo contexto, e o sentido 

dinâmico e relacionado às experiências de quem expressa. Ou seja, o significado é 

social e o sentido é pessoal.  

Esta distinção levou aos estilos de pensamento no discurso de Bruner (1991): 

narrativo e paradigmático. Sendo o paradigmático uma forma de raciocínio explícita 

sobre o mundo dos fatos e o estilo narrativo uma interpretação particular, com 

marcadores linguísticos que possibilitam emoções, desejos e julgamentos (HEALY E 

SINCLAIR, 2007). Uma narrativa tem as seguintes características: 1) Ter uma 

sequencialidade inerente; 2) Poder ser sobre eventos reais ou imaginários (um certo 

senso de indiferença factual); 3) Criar conexões entre o excepcional e o ordinário; 4) 

Ter algum tipo de qualidade dramática. 

Entendemos que nos sentidos os estilos de pensamento podem ser narrativos 

e paradigmáticos. No entanto, conjecturamos que predomina o estilo narrativo. Na 

matemática, por sua produção ser expressa em textos lógicos, o estilo de 

pensamento narrativo parece ser deixado de lado. Mas pesquisas indicam a 

presença de narrativas na relação ser humano e matemática e nossos dados 

também contribuem para esta defesa.  

Os sentidos, em estilo narrativo ou paradigmático, são influenciados pela 

língua, pela percepção, ação, intenção, sistemas materiais e semióticos disponíveis; 
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o pensamento não é uma atividade puramente cerebral, a cognição é corporificada e 

situada. Estas reflexões teóricas nos levaram a estudos da linguística cognitiva e o 

mecanismo de metáforas.  

As metáforas conceituais são mapeamentos que preservam a estrutura 

inferencial de um domínio-fonte quando é projetado em um domínio-alvo (Núñez et 

al., 1999), convergente com a ideia de Sfard (2008) de transplantes discursivos. 

Pensamentos abstratos são possíveis, pois são entendidos pelas metáforas em 

termos de conceitos mais concretos (LAKOFF E NÚÑEZ, 2000, p. 39). Esses 

autores defendem que a fundamentação teórica da matemática e o entendimento da 

teoria é providenciado pelas sistemáticas camadas de metáforas conceituais ao 

longo do tempo, sendo elas metáforas básicas e de ligação, sempre fundamentadas 

nas experiências sensoriais.  

Os autores citam metáforas extraneous, que para eles não influenciam na 

discussão dos conceitos, sendo baseadas nas metáforas básicas ou de ligação. No 

entanto, compartilhamos com Sinclair e Schiralli (2003) que as metáforas extraneous 

têm importância no sentido dos conceitos e que a metáfora extraneous em IM 

(Matemática ideacional) pode caracterizar sucesso na comunicação em CM 

(Matemática conceitual).  

As metáforas conceituais são mais que questões de linguagem e, por mais 

que as pesquisas indiquem isso, pensar a matemática nessa perspectiva, por suas 

ideias precisas e abstratas, parece não ser possível. No entanto, Núñez (2006) traz 

evidências de que as ideias matemáticas são estudadas pela coordenação de 

gestos e discursos. Nosso trabalho corrobora com esta perspectiva, mostrando os 

discursos dos professores que se utilizam de metáforas e também do estilo de 

pensamento narrativo para falar de matemática. Acrescentamos também, além dos 

discursos narrativos, seus gestos que mostram o dinamismo envolvido nas ideias e 

que não é capturado na linguagem formal da matemática. Nossos dados corroboram 

esta postura teórica, principalmente quando os professores discutiam ideias sobre 

zero que envolviam a noção de infinito. Observamos os gestos dos professores e 

nos baseamos na classificação proposta por McNeill (1992): os gestos podem ser 

icônicos, metafóricos, dêiticos e rítmicos. 

A perspectiva corporificada contribuiu para que olhassemos a matemática 

como algo mais do que uma ciência lógica e abstrata, com seu sistema axiomático. 
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O uso de mecanismos cognitivos como metáforas e gestos contribui para que as 

ideias matemáticas sejam aprendidas e se desenvolvam.  

Pensando nessas contribuições, resolvemos investigar na Libras a presença 

de metáforas e também observar os estilos de pensamento: narrativo e 

paradigmático. Encontramos pesquisas que estudaram a Língua de Sinais e as 

Metáforas conceituais, trabalhos voltados para a área de Letras. Não encontramos 

trabalhos na área da Matemática. 

Esses estudos apontam o uso de metáforas orientacionais, como por exemplo: 

“para cima” se refere ao que é bom e “para baixo” ao que é ruim; nossos dados 

corroboram essa visão. Klimsa (2012) refletiu sobre a importância de não se atentar 

apenas a sinais isolados, olhar os valores da comunidade surda, a influência da 

cultura. Os estudos apontam ainda que metonímias tem alto grau de iconicidade e 

dão origem a expressões metafóricas.  

Buscamos pesquisas que investigassem os sentidos de zero. Encontramos o 

trabalho de Lakoff e Núñez (2000) que, com base nas 4Gs, diz que o zero é: uma 

coleção vazia; a falta, ausência de um objeto; a falta de um segmento físico; e a 

origem, o início, de um movimento num caminho. O trabalho de Salvador e Nacarato 

(2003) identificou quatro zeros: zero absoluto (contagem); zero como medida 

(origem); zero como valor posicional; zero como dado operatório. Observamos 

nesses dois trabalhos a predominância do estilo paradigmático de pensamento.  

Os trabalhos de Russell e Chernoff (2011), Vergani (1991) e Guimarães (2008) 

escutaram alunos e professores falando sobre o zero e levantaram problemáticas 

que este conceito suscita. Essas pesquisas foram inspiradoras para escutarmos 

nossos sujeitos com um novo olhar, de uma nova perspectiva – a perspectiva da 

cognição corporificada. E com um grande interesse de ver o zero pelas mãos dos 

surdos. 

Iniciamos o trabalho com um caminho metodológico que foi alterado. As 

análises da etapa I ganharam nossa atenção pela riqueza dos nossos dados, o que 

nos permitiu observar as metáforas conceituais, a importância dos gestos e também 

os estilos de pensamento. Não abandonamos totalmente a etapa II, mas não a 

fizemos com o objetivo de investigar a aprendizagem. Ela ocorreu com a ideia de 

estimular os alunos surdos a falarem mais sobre o zero e também com a ideia de 

valorizar o estilo narrativo de pensamento.   
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Utilizamos as fases de Powell, Francisco e Maher (2003) e buscamos 

preceitos na pesquisa qualitativa na modalidade do fenômeno situado. Codificamos 

e identificamos as unidades de significado (análise ideográfica) e, utilizando como 

fonte as metáforas, categorizamos as falas dos alunos (análise nomotética).  

Este caminho teórico e metodológico nos levou à identificação de sete 

metáforas: o zero é ausência, o zero é um lugar, o zero é fracasso, o zero é 

companhia, o zero é infinitamente pequeno, o zero é esmagador e o zero é divisor 

de águas. Essas metáforas foram identificadas nas entrevistas na etapa I, quando 

alunos e professores falaram sobre o zero. Na etapa II, continuamos utilizando as 

mesmas metáforas, mas agora tínhamos o vídeo “O mundo sem o zero”, que tinha 

como motivação estimular os alunos a falarem mais sobre o zero e valorizar o estilo 

de pensamento narrativo. Acrescentamos a categoria zero é redondo, que tem a 

mesma estrutura, mas que não é uma expressão metafórica, são sentidos sobre a 

representação do número zero.  

 

 

5.3 Representação do Zero  
 

O seguinte código e unidades de significado caracterizam a categoria “zero é 

redondo”: 

 
Código Unidade de significado  
✪ Zero redondo 

Tabela 25: Unidade de significado da categoria zero é redondo 

 
O domínio-fonte dos discursos é a representação redonda do zero.  
 

) Professores 
 

Os professores não falaram sobre “o zero é redondo”. 
 
 

) Alunos 
 

Os alunos relacionaram o zero com a letra O e também com objetos que têm o 

formato circular: óculos, relógio e coco.  
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Luara (6º ano):  ZERO ÓCULOS. 
Heliel: POR QUE ÓCULOS? 
Luara: PORQUE NÃO SEI.  
Heliel: NÃO SABE PORQUE? O ZERO PARECE 
ÓCULOS?  
Luara: PARECE. 
Heliel: ENTENDI. 

 
Juliana(6º ano):  EXEMPLO ZERO ORELHA TAMBÉM 
OLHO. 
Heliel: (Acho que ela está relacionando com a forma, 
entendeu?) 
 
Suelen (6º ano): ÔNIBUS. 
Heliel: POR QUE ÔNIBUS?  
Suelen: ZERO 
Heliel: ZERO POR QUE ÔNIBUS? 
Suelen: Ô-N-I-B-U-S 
Heliel: POR QUE COMEÇA  O.  O PARECE ZERO? 
Suelen: PARECE ORELHA OLHOS. ZERO PARECE 
COCO. 

 
Gustavo (6º ano): ZERO PARECE OVO, PARECE HORA, 
RELÓGIO.  
Heliel: POR QUE HORA RELÓGIO? 
Gustavo: MEIO DIA RELÓGIO  
 
Luara: ÔNIBUS ZERO, O, ÔNIBUS. 
Heliel: ÔNIBUS ZERO, POR QUE ÔNIBUS? 
Luara: O 
Heliel: ENTENDI. 

 
 

Trecho 81: Alunos sinalizando sobre o zero é redondo 

 
 O professor da turma refletiu que a relação feita pelos alunos do zero com a 

letra O e objetos redondos tem a ver com a exploração do visual feita pelos alunos 

surdos, pela sua natureza. Vergani (1991) reflete, em uma das suas problemáticas 

sobre o zero, sobre o uso de um símbolo circular para falar do nada. Nas respostas 

escritas os alunos também consideraram “o zero é redondo”.  
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Trecho 82: Escritas sobre a metáfora o zero é redondo 
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)   Vídeo: “O mundo sem o zero” 

 

O vídeo explora o zero é redondo: o personagem principal é o Sr. Zero e é um 

homem no formato da representação escrita do zero.  
 

Figura História Aspectos 
Metafóricos 

... ...  

 
 

O Sr. Zero conversa com a Placa-Mãe 
que parece tentar acalmá-lo. Porém 
ele está indignado com as cartas que 
está recebendo.  

 

Aparece o 
personagem 
redondo Sr. Zero. 

… ...  

 
 

A Placa-Mãe quebra e o grupo de 
super-heróis conversa sobre o Zero.  

O passarinho 
sinaliza o zero.  

 
 

Uma das meninas mostra o relógio. As 
crianças e o passarinho conversam e 
eles saem correndo. 

O relógio redondo, 
no formato de 
zero.  

… ...  
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O Sr. Zero que estava escondido 
aparece. 

O personagem 
redondo Sr. Zero. 

 
 

E agora feliz, percebe que é 
importante. 

Tabela 26: O zero é redondo destacado no vídeo “O Mundo sem o Zero” 

 

) Alunos (Antes e depois do vídeo “O mundo sem o zero”) 

 

Antes de assistir o vídeo no questionamento sobre o mundo sem o zero, a aluna 

Luara respondeu “um ovo”, chamando a atenção que O é parecido com o símbolo 

do zero. Depois de assistirem o vídeo, os alunos sinalizaram o homem zero. 

 

Lucas: ZERO [fez um círculo com as duas mãos na altura da 
barriga] [...] TAMBÉM HOMEM ZERO [fez um círculo com as 
duas mãos na altura da barriga] FILME HOMEM ZERO.  
             
Gustavo: [...] HOMEM ZERO [fez um círculo com uma das 
mão na frente da barriga] PESSOA@ AJUDAVAM QUER 
FOTO ZERO.  

 
Suelen: [..] ZERO [sinalizou um círculo na altura da barriga 
com uma das mãos] HOMEM ZERO CHAPÉU 0 [sinalizou um 
acessório no chapéu com um zero] OLHO 0, TAMBÉM 
RELÓGIO 
Suelen: [...]TAMBÉM 0, PORTA 0, TAMBÉM CHAPÉU 0, 
BRINCOS 0, COLAR 0, VIDRO 0, [...] 
Suelen: CARROS RODAS FAROL 0 PARECE ACABOU 
Luara: CARROS 4 MOTO TAMBÉM 2 MUNDO, [...], HOMEM 
ZERO [sinalizou um círculo na altura da barriga com uma das 
mãos]  
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Kátia: [...] HOMEM NÚMERO 0 [sinalizou um círculo na altura 
da barriga com as duas mãos]  
Tiago: [...] HOMEM ZERO [...] 

Trecho 83: Alunos sinalizando o zero é redondo após o vídeo “O mundo sem o zero” 

 
 

 Para exemplificar o zero é redondo, mostramos o homem zero dos alunos 

Gustavo, Lucas, Suelen, Luara, Kátia e Tiago65. Os sinais são icônicos e estão 

relacionados com a representação do personagem Sr. Zero.  
 
 

  
HOMEM ZERO 

 

  
HOMEM ZERO 

 

  
HOMEM ZERO 

 
 

                                                
65 Vídeo 35 
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HOMEM ZERO 

 

  
HOMEM ZERO 

 

  
HOMEM ZERO 

 
Trecho 84: O homem zero dos alunos Gustavo, Lucas, Suelen, Luara, Kátia e Tiago 

 

A categoria zero é redondo não apareceu nas falas dos professores 

(guardiões do significado). Os alunos expressaram essa categoria e deram 

exemplos que relacionaram o zero é redondo à letra O e a objetos que têm a forma 

arredondada.  

O vídeo tinha como personagem principal o Sr. Zero, que era um homem no 

formato de zero. Os alunos se apropriaram e sinalizaram o Sr. Zero (sinais icônicos).  

 

 

5.2 Questões de Pesquisa 

 

Com este cenário, respondemos às questões de pesquisa: 
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1. Quais são os sentidos de zero dos diferentes participantes (professores 

e alunos surdos) de práticas matemáticas e como esses sentidos estão 

expressos? 

 

Identificamos os sentidos de zero dos professores e alunos surdos 

categorizando-os por meio de metáforas conceituais.  

As metáforas de zero que identificamos nas falas dos alunos foram: o zero é 

ausência; o zero é um lugar; o zero é fracasso; o zero é companhia; Os alunos 

expressaram seus sentidos em estilo narrativo e paradigmático de pensamento e 

seus sinais tiveram forte apelo icônico.  

As metáforas de zero que identificamos nas falas dos professores foram: o 

zero é ausência; o zero é um lugar; o zero é companhia; o zero é infinitamente 

pequeno; o zero é arrasador; e o zero é divisor de águas. Os professores 

expressaram seus sentidos no estilo narrativo e paradigmático de pensamento e 

coordenaram gestos (metafóricos) que reforçavam seus argumentos. 

Acrescentamos a categoria zero é redondo exclusiva dos discursos dos 

alunos. 

  

2. Qual é o papel do corpo nas expressões dos sentidos do zero? Qual a 

natureza das metáforas e gestos associados com os sentidos de zero 

que emergem nas expressões dos participantes? 

 

Nosso trabalho teve, desde o início, a perspectiva da cognição como 

corporificada e nossas hipóteses sempre caminharam na direção da influência do 

corpo. Quando falamos corpo, entendemos a coordenação de todos os recursos 

semióticos disponíveis (linguagem e gestos), assim como a percepção e ação.  

A primeira metáfora observada foi “Zero é ausência”. 

 
 

Domínio-‐Fonte	  

• Ausência	  

Domínio-‐Alvo	  

• Zero	  
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Para falar do número zero, os professores utilizaram a metáfora zero é 

ausência, especificamente ausência de algo, de um objeto, montinho de coisas, ou 

seja, conjunto vazio. Lakoff e Núñez (2000) apresentam essa metáfora em uma das 

suas 4Gs, a metáfora coleção de objetos. O professor I acrescentou a ideia de uma 

ausência absoluta e utilizou um gesto que delimita uma área na sua frente, como se 

fosse uma cabeça se esvaziando; inferimos isso por conta de seu discurso sobre 

meditação, esvaziar a mente, um gesto icônico e metafórico. A metáfora zero é 

ausência se desdobrou nas ideias de zero como elemento neutro, na fala do 

professor III, e com isso a definição de ideias de simétrico e oposto que dão origem 

a uma nova metáfora ao zero, que é o zero é um lugar. A expressão “Zerou” do 

professor V veio associada a um gesto metafórico que, associado ao discurso, nos 

faz entender que essa noção significa o fim do conflito (ausência) e também já se 

referindo à metáfora zero é um lugar quando se fala em “começar do zero”.  

Os alunos surdos na metáfora zero é ausência utilizaram a expressão 

metafórica NADA, que é expressa por um sinal icônico. Concluímos isso pensando 

nas expressões LAVAR-AS-MÃOS/ NÃO-TER-NADA-COM que utilizam o mesmo 

sinal. Observamos a presença de metáforas orientacionais no sinal SABER, feito na 

altura da cabeça, SABER-NÃO foi associado a nada. O resto zero foi sinalizado 

evidenciando a representação espacial dos números no algoritmo da divisão. O 

aluno Daniel sinalizou CORTA-O-CABELO e MÁQUINA ZERO, sinais icônicos que 

exploram a metáfora “o zero é ausência” de maneira narrativa. Pensando na sua 

própria natureza, uma aluna sinalizou OUVE-NÃO ZERO. 

Outra metáfora é: 

 
 

O professor I utilizou a metáfora ponto de partida. O professor III utilizou a 

metáfora que (0,0) é um ponto, que é a origem. As ideias de simétrico e oposto nas 

falas do professor III só são possíveis de serem entendidas com a ajuda da metáfora 

que o zero é um lugar, seus gestos marcam a posição de zero e se referem à 

análise das distâncias desse lugar, que é o lugar do zero.  

Domínio-‐Fonte	  

• 	  um	  lugar	  

Domínio-‐Alvo	  

• Zero	  
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A professora IV identificou dois lugares ao zero (0,0) e (1,0). Suas metáforas 

“anda para lá e para cá” e “dando voltas no mundo” associadas a seus gestos 

metafóricos nos permitem inferir as características específicas desses zeros. O 

professor V diz que o zero é um referencial e o associa com temperatura, também 

recorrendo ao conceito de distância e utilizando gestos metafóricos que indicam que 

quanto mais próximo maior e mais distante menor (o professor V falou sobre 

números negativos).  

Os alunos sinalizaram o zero como primeiro ou último na sequência dos 

números; os alunos surdos marcaram espacialmente o lugar para o zero. Um sinal 

icônico que surgiu na entrevista foi CHUVA; inicialmente os professores e intérprete 

tiveram dúvida sobre o que teria a ver com o zero, sendo depois explicitado a 

metáfora pelo aluno. Desta metáfora surge uma nova metáfora: zero é frio.  

Outra metáfora é: 

 
 

O zero é fracasso não foi uma metáfora explorada pelos professores. Foi 

sinalizada pelos alunos que associaram-na a notas e a comportamentos não 

adequados (indisciplina). Observamos o uso de metáforas orientacionais: ruim para 

baixo e bom para cima. E também um sinal metonímico BURRO que, pelo uso 

metafórico, nos permite inferir sobre o aluno que não sabe nada numa prova, e por 

isso recebe nota zero.  

Refletimos que “zero é fracasso” e também “zero é frio” poderiam ser 

classificadas como metáforas extraneous, mas acreditamos que essas metáforas em 

IM podem influenciar o sucesso ou não numa comunicação em CM. 

Outra metáfora é: 

 
 

Domínio-‐Fonte	  

• fracasso	  

Domínio-‐Alvo	  

• Zero	  

Domínio-‐Fonte	  

• companhia	  

Domínio-‐Alvo	  

• Zero	  
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Essa metáfora aparece com frequência nas falas dos alunos surdos. 

Associamos com a fala de Cíntia do mestrado de Guimarães (2008), por 

acreditarmos que seu discurso mostra a metáfora “zero é amizade”, que caracteriza 

o que os alunos expressam quando falam sobre o zero em companhia com outros 

algarismos. 

Os professores também falaram sobre o zero junto com outros algarismos, ou 

seja, o zero algarismo. Este zero não foi considerado pelas 4Gs de Lakoff e Núñez 

(2000). Observamos, tanto para os professores quanto para os alunos, que o zero 

sozinho não é nada e que o zero acompanhado pode representar tudo, distâncias 

muito grandes e também “coisas pequenas”. 

Os alunos surdos ressaltaram que, quando o zero está sozinho é ruim e 

quando está acompanhado é bom, relacionando principalmente a nota e também a 

dinheiro. Para sinalizar que um número pode ter muitos zeros, os alunos utilizam 

mapeamentos metafóricos icônicos, fazem vários zeros deslocando a mão da direita 

para a esquerda, dando a ideia de que não termina (infinito  

A categoria zero é redondo foi exclusiva dos alunos. No momento da 

entrevista os alunos falaram de objetos que têm formato circular: óculos, relógio e 

coco. Os sinais utilizados para representar esses objetos também apelam para o 

formato arredondado.Vemos nessa categoria o apelo ao visual, uma característica 

presente na língua de sinais.  

As próximas três metáforas foram exclusivas dos professores: 

 

 

 

 

Domínio-‐Fonte	  

• 	  inAinitamente	  
pequeno	  

Domínio-‐Alvo	  

• Zero	  

Domínio-‐Fonte	  

• arrasador	  

Domínio-‐Alvo	  

• Zero	  

Domínio-‐Fonte	  

• Divisor	  de	  
águas	  

Domínio-‐Alvo	  

• Zero	  
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Para o entendimento dessas metáforas, o uso do corpo associado ao discurso 

é essencial para o entendimento das ideias matemáticas que os professores querem 

comunicar.  

Na metáfora infinitamente pequeno, os professores falam da ideia de tender a 

zero e do infinitamente pequeno. Para falar dessas ideias, utilizam recursos do 

discurso como expressões “muito pequeninho” e infinito “para dentro”. A professora 

IV utiliza gestos metafóricos unindo suas mãos, marcando um ponto. O professor III 

utiliza a expressão “números pequenininhos” e também a metáfora “velocidade”, 

passando a ideia de movimento ao tender a zero.  

Comparando o gesto do infinito para fora da professora IV com o gesto do 

infinito do professor I observamos o infinito como algo que expande: no professor I, 

mãos abertas e olhar para cima; na professora IV, as mãos se expandindo para o 

lado. Observamos que quando o professor I falou do zero esvaziado utilizou um 

gesto que tinha espaço delimitado em sua frente, que seria esvaziado. Não são 

gestos contrários, mas mostram características físicas das ideias infinito e zero, um 

infinito que está solto e um zero delimitado.  

 

 
Trecho 85: Gestos do Professor I para infinito e esvaziar 

 

A metáfora “zero é arrasador” é associada ao gesto do professor III, que é 

metafórico e caracteriza a propriedade matemática de multiplicar por zero. A 

metáfora zero é um divisor de águas também associada ao gesto icônico e 

metafórico da professora II para explorar as investigações em matemática sobre ser 

maior ou menor que zero. 
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3. Em quais estilos de pensamento (narrativo e paradigmático) estão 

expressos os sentidos do zero? 

 

Na metáfora zero é ausência, o professor I associou números a “montinhos 

de coisa” e discursou sobre o zero com sequencialidade e qualidade dramática. O 

professor V utilizou a expressão “Zerou” e falou das metáforas zero é ausência e 

zero é um lugar. Em estilo de pensamento paradigmático, o professor III falou sobre 

o zero como elemento neutro e as ideias de simétrico e oposto. Os alunos surdos se 

expressaram em estilo paradigmático e narrativo. O aluno Daniel apresentou sua 

narrativa sobre o zero associando-o a CORTAR-O-CABELO MÁQUINA ZERO, com 

sequencialidade, conectando o excepcional, que é a falta de cabelo, ao ordinário, o 

número zero, e também com qualidade dramática expressa no sinal. Outras 

narrativas dos alunos foram sobre perder no futebol e o zero de audição.  

 Na metáfora zero é um lugar, observamos a presença do estilo narrativo nas 

falas do professor I, associando-o à ponto de partida, nas falas da professora IV, 

apresentando narrativas como “anda para lá e para cá” e “dando voltas no mundo”, e 

na fala do professor V, relacionando o zero a temperatura. O professor III utilizou o 

pensamento paradigmático e de forma lógica caracteriza o (0, 0), origem do plano 

cartesiano. Os alunos surdos representaram a sequência de números naturais de 

forma paradigmática, ressaltando o zero como primeiro ou último numa contagem 

regressiva. Em estilo narrativo, o aluno Marcelo sinalizou CHUVA, relacionando o 

zero à temperatura.  

 A metáfora zero é fracasso já é uma narrativa e foi expressa mais pelos 

alunos, que a relacionaram principalmente à nota zero ou algum comportamento no 

ambiente escolar. Ressaltamos as expressões ZERO MAU, ZERO RUIM, BURRO e 

VERMELHO. 

 Na metáfora zero é companhia observamos as falas dos professores III, IV e 

V em estilo narrativo apresentando as ideias do zero junto e sozinho, sendo o zero 

junto representando tudo, distâncias grandes, e o zero sozinho representando o 

nada. Os alunos surdos, em estilo narrativo, expressaram a metáfora zero é 

companhia, observado no uso de juízo de valor, ou seja, o zero com outros 

algarismos é bom e sozinho ele é ruim. O aluno Gustavo, em estilo narrativo, 

observado pela sua expressão e sinais, ressaltou um número com muitos zeros, 

dando a ideia de infinito.  
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 O zero é redondo foi uma categoria exclusiva dos alunos e foi relacionada à 

representação escrita do zero; os alunos utilizaram expressões narrativas como 

óculos, coco, olho e ônibus.  

 As metáforas zero é infinitamente pequeno, zero é arrasador e zero é um 

divisor de águas são metáforas exclusivas dos professores. O zero é infinitamente 

pequeno foi explicitado pelos professores utilizando o pensamento narrativo; 

observamos isso em expressões como “muito pequenininho” dos professores I e III e 

na ideia “infinito para dentro” da professora IV. O professor III utilizou o estilo 

narrativo para explicar sobre o comportamento de uma razão com grandezas 

tendendo a zero, utilizando a ideia de velocidade, movimento. O zero é arrasador e o 

zero é um divisor de águas já são metáforas expressas em estilo narrativo de 

pensamento. A primeira apareceu na fala dos professores III e V e a segunda na fala 

da professora II. 

 Contrariando a ideia de que na matemática, por ser uma ciência divulgada de 

maneira formal e lógica, prevaleceria o estilo paradigmático de pensamento, 

observamos tanto nas falas dos alunos surdos quanto na dos professores forte apelo 

narrativo para a expressão de seus sentidos. 

 

4. A história “O mundo sem o zero” motivou os alunos surdos a se 

apropriarem de um novo discurso sobre o zero? 

 

O vídeo “O mundo sem o zero” traz no início a ideia do zero é fracasso: por 

isso o Sr. Zero, personagem do vídeo, vai embora da cidade. Ou seja, temos a 

metáfora zero é ausência, ou seja, ausência do zero. Depois, no decorrer do vídeo 

essa metáfora vai sendo desconstruída com os fatos que vão ocorrendo, mostrando 

ao zero que ele não é fracasso. Os fatos enfatizam a metáfora zero é um lugar 

(medição e contagem regressiva) e zero é companhia (trânsito e dinheiro do banco).  

Os alunos compreenderam a ideia do TEM-NÃO zero, ou seja, zero é 

ausência e também do zero é fracasso, sinalizando que o zero foi embora e também 

que chorou. Os alunos sinalizaram “o zero é um lugar” contando o episódio da 

medida de um quadrado na calçada da fama e marcaram espacialmente o lugar 

desse zero. Assim como contaram o episódio do lançamento do foguete banana, 

ressaltando que quando havia o zero o foguete subiu. 
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O zero é companhia foi apropriado pelos alunos que sinalizaram o episódio 

de 60km/h mudar para 6, apontando que quando não havia zero ocorria trânsito. Os 

alunos também compreenderam o episódio do banco, mostrando que os zeros 

sumiram, ficando somente 9. Duas alunas sinalizaram que os 9 milhões foram 

trocados por 8.999.999 quando 1 dólar foi tirado do banco e o Sr. Zero ficou feliz.  

O zero é redondo foi enfatizado por todos os alunos que fizeram um círculo 

redondo na altura da barriga, o HOMEM ZERO. 

 

 
5.4 Desdobramentos 
 

Observamos que os alunos gostaram da proposta do vídeo e recontaram o 

que tinham assistido com propriedade. O professor Heliel, que foi nosso entrevistado, 

nos relatou que os alunos continuaram falando sobre o vídeo dias depois do nosso 

encontro, lembrando o sumiço do Sr. Zero (Linhas 134-136). 

Observamos que o uso do vídeo foi importante para provocar nos alunos a 

discussão de sentidos do zero. Não foi nosso objetivo, mas indicamos o uso desse 

recurso, para pesquisas futuras, como meio para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos. É importante ressaltar que não basta apenas permitir que os alunos 

assistam o vídeo e sim se deve possibilitar que possam falar sobre o que assistiram. 

Essa foi uma ideia refletida pelo professor Heliel na entrevista (Linhas 124-130). 

Apontamos para pesquisas futuras na direção de investigar na visão 

participacionista e na perspectiva sociocultural práticas educativas vividas por alunos 

surdos, investigando iniciativas instrucionais especificas.  

Uma outra sugestão que surgiu na fala dos professores foi a do professor I, 

que consiste em perguntar para os alunos: “O que é o zero? O que é o vazio? O que 

é o nada? Os três se relacionam?” É uma ideia interessante que pode ser indicada 

para pesquisas futuras, com alunos ouvintes e alunos surdos, mostrando os sinais 

de ZERO, VAZIO e NADA e pedindo que os alunos discutam a relação.  

Essa discussão que envolve língua materna e matemática foi refletida pela 

professora II, que nos contou um episódio no qual um aluno questionou que cinco 

dividido por zero é cinco, pois se você tem cinco pirulitos, cinco balas e não divide 

com ninguém fica com cinco. A professora II refletiu a diferença do significado do 

nada na língua materna e o zero matemático. Ela afirmou que quando se divide não 
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se está pensando em dividir cinco com ninguém e sim se está pensando na 

estrutura matemática. Se você divide cinco coisas com ninguém fica com cinco, mas 

essa ideia não está associada ao texto matemático “cinco dividido por zero”. Esse 

questionamento nos alerta para o uso de uma narrativa ou metáfora, cuja 

ambiguidade pode levar a entendimentos enganosos. Propomos aprofundamento 

nessa direção com o objetivo de investigar o uso de metáforas e narrativas com o 

objetivo de minimizar os riscos e alcançar o objetivo principal que é a comunicação 

matemática.  

 A professora II em sua entrevista afirmou que questões que envolvem o zero 

são um mistério para os alunos e os professores não dão a devida atenção. Refletiu 

sobre o uso de técnicas diferenciadas quando o zero está envolvido e a 

generalização de procedimentos utilizados para o zero, por exemplo: resolver 

equações do tipo x(x-3)=0 e usar o mesmo procedimento para x(x-3)=3. E também o 

uso do procedimento “multiplicar em cruz” para x/3=0, não sendo observado, 

refletindo que o resultado só pode ser zero. Ela acredita que, por conta do sentido 

do zero como nada, talvez o zero seja ignorado. Outra problemática apresentada por 

ela: um obstáculo didático é falar o ponto 5 em um plano cartesiano e não enfatizar 

que se trata de (0, 5) ou (5, 0). A professora II refletiu que, do ponto de vista histórico, 

o zero já aparece como um obstáculo. Apontamos para pesquisas futuras 

investigações no âmbito de obstáculos epistemológicos do conceito de zero e 

também dos procedimentos que o envolvem.  

 Ressaltamos também, para pesquisas futuras o aprofundamento das análises 

com relação as influências dos recursos linguísticos na conceitualização de ideias 

matemáticas.  

 O trabalho permitiu que entendêssemos mais sobre o zero e que 

discutíssemos o uso dos recursos linguísticos disponíveis na comunicação de ideias 

matemáticas e a influência dos mesmos na construção dos sentidos. Acreditamos 

ter contribuído na discussão sobre a inclusão de alunos surdos nas aulas de 

matemática. E também que ideias matemáticas podem ser expressas de forma 

narrativa, uma forma que captura sentidos que não conseguiríamos obter nos textos 

lógicos usualmente privilegiados nas aulas de matemática. 
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ANEXO I – ENTREVISTAS COM PROFESSORES 
 

ENTREVISTAS COM PROFESSORES – ETAPA I 
 
1) Professor I 
 
Iniciamos a entrevista conversando sobre sua prática como professor e então foi feita a 1 
seguinte questão: 2 
 3 
Fabi: O senhor propunha discussões aos seus alunos. E se fossem então discussões sobre 4 
o zero?  5 
 6 
! Professor I: Pois é, aí você estudou isso melhor do que eu. O zero tem uma história 7 
muito grande, é sempre um problema muito difícil, quando se vê os filósofos, o que se tem 8 
de registro filosófico é mais nos gregos, tem muita preocupação com o infinito mas pouca 9 
coisa com o zero. A ideia do vácuo, sempre tem alguma coisa lá dentro, o zero como sendo 10 
nada eu acho uma ideia muito muito difícil, tenho a impressão pelo pouco que eu sei da 11 
filosofia hindu, uma das coisas é tentar através da meditação se aproximar do zero, do vazio, 12 
eu acho muito difícil, deste ponto de vista, o zero vamos dizer psicológico, alguém esvaziar 13 
totalmente sua cabeça, eu acho difícil, fisicamente também você pode produzir vácuo, como 14 
existe. Fisicamente é uma situação transitória, e há lugares que têm o vácuo permanente, 15 
mas como parte de outro contexto, você pode pensar no zero como uma coisa absoluta, o 16 
que existe é o vazio entre coisas que não são vazias, é assim que eu vejo. Do ponto de vista 17 
matemático, aí ele aparece como uma conveniência operacional, aparece como uma 18 
conveniência de cifragem, de poder escrever coisas, aí ele fica relativamente fácil, quando 19 
você entra na matemática, o que é uma coisa fácil, mas que é artificial porque não se liga 20 
com o que seria o zero psicológico.  21 
 22 
Fabiane: Se define algumas regras para lidar com ele, e isso não combina às vezes. 23 
 24 
! Professor I: Intuitivamente, para intuir o zero, não matemático, o matemático não vejo 25 
muito segredo, mas para intuir o zero como factual, psicológico, físico, eu acho muito, muito 26 
difícil. 27 
 28 
Fabi: O senhor acha que essas reflexões, por exemplo, com alunos surdos, com alunos 29 
cegos, mudariam? 30 
 31 
! Professor I:  Talvez, o aluno cego talvez ele consiga ter (trecho com problemas 16:45 – 32 
17:11). O zero de imagem, ele sabe o que é, porque você fala para ele que existe alguma 33 
coisa que ele não sabe o que é. Talvez a gente tenha um tipo de zero em alguma coisa que 34 
ninguém está nos dizendo o que é, é possível. Se você tivesse uma sociedade todos cegos, 35 
provavelmente você não conseguiria falar de zero de imagem com eles. Então acaba o zero 36 
de imagem que ele tem, acaba sendo, na verdade, levado pelos que enxergam, alguma 37 
coisa que eles não podem ter ideia do que seja. Talvez a gente tenha isso mas a gente não 38 
sabe bem o que é. 39 
 40 
Fabi: Eu fico pensando assim, tem essa ideia de zero psicológico que o senhor está falando; 41 
ela vem para a matemática? Será que isso vem, trazer esse zero para matemática, para 42 
substituir, tem a ver com essa (ideia) ou é alguma coisa para facilitar aquele discurso? 43 
 44 
!  ☐  Professor I: Eu acho que não, eu não sei suficiente língua, as várias línguas, mas 45 
não sei se em todas as línguas a palavra zero é a mesma pro zero matemático e para esse 46 
zero conceitual, não sei, é possível que não, é possível que haja línguas que, é porque: O 47 
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que é o zero? É difícil dizer o que é o zero, não tem nada, sempre você pensa, o zero quer 48 
dizer alguma coisa que sai, então é zero de alguma coisa, agora o zero mesmo.  49 
Fabi: Por que o infinito é uma ideia, que no caso foi dominada pelos matemáticos? 50 
 51 
!  Professor I: O infinito é mais fácil. Não só, tem detalhes. O infinito, eu acho, inclusive 52 
conceitualmente é mais fácil, você tem algo concreto, você está pensando em algo que, o 53 
zero seria você anular qualquer tipo de coisa que você possa dizer, você diz, eu agora tenho 54 
zero reais no bolso, tá certo, isso você fala, mas é expressão de uma coisa que não é bem 55 
zero, naquele momento você tem uma ausência, ausência de alguma coisa, isso é, agora 56 
nada de nada, eu acho praticamente impossível. E quando você fala com cego, você está 57 
falando nada de imagem, nada de alguma coisa, mas outras coisas ele tem, é possível que 58 
a gente tenha um nada, uma coisa que a gente é incapaz de identificar, não sei.  59 
 60 
Fabi: O senhor falou que o zero na matemática, até que ele é bem disciplinado, quando eu 61 
fiz aquelas entrevistas com os alunos, os alunos se incomodam com algumas coisas que 62 
são disciplinadas com o zero, assim, por exemplo, a questão de perguntar para eles da 63 
divisão por zero, é uma coisa que traz uma certa estranheza, dividir por zero, parece que 64 
tem uma solução, eles respondem: Ah, é zero! Dividir por zero é zero. 65 
 66 
★  Professor I: Agora, quando se chega, por exemplo, no caso matemático, divisão, tudo 67 
isso são convenções cômodas, cômodas no sentido de, você faz para poder atingir certas 68 
outras coisas, conceitualmente é muito difícil.  69 
 70 
Fabi: Quando o senhor fala definições cômodas, o senhor acredita assim que poderia fazer 71 
provocações que levassem a outras definições? 72 
 73 
★  Professor I: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, dentro do, não sei também 74 
detalhes, porque, mas eu acredito que em outros sistemas, divisão por zero, uma outra 75 
coisa qualquer, o zero é uma outra coisa também, tudo isso aí é uma série de articulações 76 
de conceitos que deve ser divisão por zero, deve ser o que ela é, pode ser infinito.  77 
 78 
 Neste momento, o professor I faz um gesto acompanhando sua fala para caracterizar 79 
infinito, levanta os dois braços para cima com as mãos abertas e acompanha com o olhar.  80 
   81 
Fabi: Uma outra pergunta que eu tinha colocado assim: O que o senhor acha que seria 82 
importante que fosse explorado com os alunos sobre zero ao longo da escolaridade deles? 83 
  84 
! Professor I: Pois é, nós já passamos por isso no seu mestrado, você vai conversar com 85 
eles, eu acho muito importante conversar com a criançada, e ver o que que é zero, até 86 
chegar o momento que eles aprendem matemática, aí não tem mais conversa, não tem mais 87 
conversa, o zero está associado a alguma coisa que é manejável matematicamente, 88 
enquanto antes, você, inclusive você pode falar em nada, nada é um pouco, mas nada é 89 
sempre nada do quê, o zero acaba sendo quase uma ficção, é mais uma ficção. E eu acho 90 
muito relevante o fato de certas técnicas de meditação têm como grande foco esvaziar, 91 
pensar em nada, o que não sei se é ilusório, talvez ficção, não dá para chegar nisso.  92 
 93 
 Neste momento o professor I faz um gesto para esvaziar, pensar em nada. 94 
 95 
Fabi: Uma das ideias do projeto seria, como eu já comentei com o senhor, estou fazendo 96 
investigação com alunos surdos e com os alunos cegos, então seria desenvolver com eles 97 
algumas experiências, atividades, vivenciar com eles algumas práticas matemáticas e aí eu 98 
queria continuar no assunto sobre o zero, não sei também se é uma escolha... 99 
 100 
! Professor I: Acho que você chegar a desenvolver algumas técnicas, pra chegar ao 101 
resultado zero, operações, agora passar para o zero conceitual, esse zero filosófico, não sei, 102 
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porque o referencial deles, o que eu considero mais próximo que você pode dizer que é zero 103 
é de imagem, agora você está falando de uma coisa que não faz sentido, o que é imagem, 104 
talvez você encontrando ao contrário do cego alguém que enxergue coisas que nós não 105 
enxergamos, talvez alguém com sentimento, com algum dom religioso, místico, etc. que 106 
pode dizer de coisas que para nós é zero. 107 
 108 
Fabi: O senhor acha interessante falar do zero com os alunos? 109 
 110 
!� Professor I: Eu acho muito interessante, agora, eu acho que você não vai ter muita 111 
dificuldade chegar no zero matemático, e mostrar para ele, bom, põe uma coisa aqui, outra 112 
coisa aqui, nesse bolinho, montinho de coisa, montinho de coisa, aqui no meio, quantos tem 113 
nesse outro, terceiro montinho, não tem nada, seria o zero, não tem nenhuma coisa, mas 114 
você sempre estar se referindo a algo concreto, esse zero abstrato, não sei se é uma 115 
questão legitima para ninguém, nem para cego, nem para surdo, nem para gente. 116 
 117 
 Neste momento o professor utiliza-se de gestos para os “montinhos”. 118 
 119 
Fabi: A ideia do trabalho é investigar, ajudar nas discussões com alunos surdos e cegos 120 
que estão incluídos nas escolas, gostaria de continuar com as investigações do mestrado 121 
sobre o zero, às vezes fico um pouco angustiada de não conseguir trabalhar com esses 122 
alunos, ficar só no convencional, parece que eu queria alguma coisa mais.  123 
 124 
!� Professor I: Eu acho que não deve oferecer nenhuma dificuldade maior do que dos 125 
outros alunos não, não deve oferecer nenhuma dificuldade maior que a dos outros alunos, 126 
entender o que é o zero, vazio, não ter nada, ou matematicamente as operações que levam 127 
zero, tudo isso acho, agora recorrer ao zero de imagem, eu acho uma pergunta falsa, você 128 
vai dizer, olha estou vendo certas coisas que você não, estou vendo você não está vendo, 129 
mas o que significa estou vendo, a gente nem sabe o que significa, claro, alguém que ficou 130 
cego, isso é outra história, alguém que ficou cego acaba sabendo do que você está falando 131 
que ele não pode ver, como a gente sabe de certas coisas que existem e que a gente não 132 
vê mais, mas para o sujeito que nunca viu, tenho a impressão que é uma pergunta que não 133 
faz sentido.  134 
 135 
Fabi:  Eu estava pensando em conceitos do tipo área zero, trabalhar com números em 136 
relação a áreas. 137 
 138 
� Professor I: No fundo é o vazio, não é? 139 
 140 
Fabi: É, fico pensando: o zero fica permeando vários assuntos da matemática, fala-se de 141 
área zero, vetor nulo. 142 
 143 
" Professor I: Velocidade zero, o sujeito tá, é fácil explicar, o sujeito está parado.  144 
 145 
Fabi: E aí é engraçado, vai para o plano cartesiano e parece que o zero já não é mais zero, 146 
parece um início, centro. 147 
 148 
# Professor I: Ponto de partida  149 
 150 
 151 
Fabi: De certa forma tem umas ideias relacionadas. 152 
 153 
   154 
#"�! Professor I: Ponto de partida, ausência de movimento, ausência de área, tudo isso, 155 
mas você sempre tem um qualificativo. O qualificativo, sempre se tem alguma coisa que 156 
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qualifica aquele zero, é o zero geométrico no sentido de área, zero de dimensão, dimensão 157 
zero, ou é o zero de, sempre se tem o zero de alguma coisa, agora zero mesmo.  158 
 159 
Fabi: Zero zero. Fico pensando, tem o zero também no sistema de numeração, ausência 160 
daquela casa decimal, naquela escrita. 161 
 162 
Professor I:  Mas é um negócio bem definido. 163 
 164 
Fabi: E aí quando você coloca um monte de zeros aquele número fica de um valor, apesar 165 
de ser ausência. 166 
 167 
!★ Professor I: Mas entre o muito pequenininho e o zero conceitualmente é muito 168 
diferente, bem pequenininho, bem pequenininho, menor que você pode imaginar, a sua 169 
imaginação chegar ao zero é uma outra coisa, o zero não seria alguma coisa que você 170 
chega nele porque aí você se aproxima do infinito, porque sempre você pode ficar um pouco 171 
menor, quando você pensa em número, em dimensão, qualquer coisa, sempre você pode 172 
ficar um pouco menor, o zero acaba sendo ausência, essa ausência absoluta, que seria o 173 
zero, é ficção.  174 
 175 
Fabi: E como surgiu o universo, existia antes um zero absoluto? 176 
 177 
Professor I: Não é tão absoluto porque teve alguém que criou, o zero não é tão zero, tinha 178 
alguma coisa por lá.  179 
 180 
Fabi: O começo então não foi a partir do zero.  181 
 182 
Professor I: Tinha alguma coisa por lá. 183 
 184 
Fabi: Queria entender melhor quando o senhor fala desse zero qualificado. 185 
 186 
!� Professor I: Qualificado, sempre a alguma coisa, mesmo quando você pensa no físico, 187 
no material, sempre está ligado a alguma coisa, você pega por exemplo o negócio da 188 
meditação, vamos admitir que você consegue ser tão bom na meditação que você chegou, 189 
esvaziou tudo, você não tá lá, mas se tiver um cutucão, você desperta da meditação, então 190 
não é um zero absoluto, o nada nada nada, acho que.  191 
 192 
Fabi: É um ganho falar com alunos cegos e surdos? 193 
 194 
!� Professor I: Claro, como foi um ganho trazer o grupo da pré-escola. É um grupo que 195 
tem outras experiências e que vai ter sua opinião, vai ter a sua percepção, é muito fácil você 196 
mostrar, por exemplo, o zero de objetos, aqui não tem nenhum, a ideia do nenhum, do nada, 197 
do zero matemático, tudo isso eu acho que você vai conseguir mostrar bem e quem sabe a 198 
partir daí eles tenham reflexões interessantes do que seria esse zero total.  199 
 200 
Fabi: Obrigada, queria agradecer nossa conversa. 201 
 202 
Professor I: Desculpa, não tenho mais coisa para dizer, mas é muito difícil, esse tipo de 203 
coisa é muito difícil, você cai, esbarra na religião, né, mas aí você questiona, não tinha nada 204 
e daí Deus criou, tinha nada até certo ponto. 205 
 206 
Fabi: Muito obrigada pela sua participação, com certeza vai me ajudar a pensar nas 207 
entrevistas, eu estava querendo fazer as entrevistas mais ou menos com o modelo que eu 208 
fiz no mestrado, mas eu lembro que tive dificuldades porque os alunos não falavam, então 209 
estava pensando se eu levo já alguma provocação para eles discutirem. 210 
 211 
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Professor I:  Se você levar algumas provocações, algumas perguntas no fundo, eu acho 212 
que você terá respostas mais precisas, se você deixar vago como você fez comigo eu acho 213 
que vai ser: o que dizer? 214 
 215 
Fabi: Essa questão de colocar perguntas mais precisas, eu fico com medo de não surgirem 216 
coisas, de eu perder coisas que fossem diferentes. As minhas perguntas precisas iriam para 217 
questões mais convencionais, do zero matemático, e aí o medo de perder reflexões que 218 
poderiam surgir diferente das convencionais. 219 
 220 
!� Professor I: Você pode começar perguntando o que é o zero, o que é nada, o que é 221 
vazio para você, tudo isso se relaciona?, isso é uma possibilidade, provavelmente se são 222 
adultos já, adultos, são crescidos esses alunos, então já tiveram alguma experiência 223 
matemática, na hora que você perguntar o que é o zero, pode ter certeza eles vêm com 224 
resposta matemática. 225 
 226 
Fabi: Não sei se o senhor lembra, os meus alunos lembravam das notas baixas que tiravam 227 
nas provas, era isso. 228 
 229 
!� Professor I: Aí você fala o que é o vazio, o que é nada, também já vai dar para ter uma 230 
reflexão, e aí você pergunta os três se relacionam? Isso aí talvez seja uma coisa 231 
interessante. 232 
  233 
Fabi: Essa relação, o que eles vão dizer sobre essa relação nada, vazio e zero. 234 
 235 
!�$ Professor I: Que são as palavras usadas comumente, para uma certa coisa você diz 236 
está vazio, para outra tem nada, outra você faz uma continha e diz zero. Talvez isso de uma 237 
reflexão interessante como se relacionam. 238 
 239 
Fabi: Com todas essas ideias, eu estava pensando, os cegos a gente ainda conversa em 240 
língua portuguesa, estava pensando nos símbolos de nada para os surdos. Um aluno uma 241 
vez fez assim (fiz o sinal de nada). 242 
 243 
Professor I: Bom, é a mesma coisa, você leu Sartre, ser e nada? É filosofia, vou descobrir a 244 
referência e te mando. 245 
 246 
Fabi: Está bom. 247 
 248 
Professor I: Ver o que os filósofos pensam. É difícil, você vai procurar tema difícil para fazer 249 
doutorado. Sempre contribuiu. 250 
 251 
Fabi: A minha ideia é conversar e depois ir lá conversar com os alunos e depois pegar todos 252 
essas dados para construir um texto. 253 
 254 
Professor I: E de leitura? O que você tem feito? Porque você vai para linha mais filosófica, 255 
olha, de jeito algum é um trabalho fácil, mas é mais fácil você ir para essas coisas, o zero 256 
matemático, o zero ausência de coisas.  257 
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2) Professora II 
 
Fabi: Professora, é o seguinte, eu queria que você falasse: o que é o zero para você? 1 
Quando você pensa Zero? 2 
 3 
☐∨$⌥ Professora II: Quando eu penso em zero, eu penso em um monte de perguntas 4 
que eu deixei no meu doutorado, que eu fui deixando algumas questões com as quais eu 5 
trombei, vamos dizer assim, que eu fui deixando, assim olha alguém deveria investigar isso, 6 
alguém deveria investigar aquilo. Porque eu cheguei à conclusão que aquela história de que 7 
zero esquerda não é nada é mentira. E aí ontem eu estava pensando se a Fabi me 8 
perguntar o que eu acho do zero, essa história do zero à esquerda, aí eu me lembro do 9 
seguinte o número da conta do meu banco tinha um prefixo com dois algarismos e depois, 10 
era 92, aí tinha um tracinho, 5346 dígito 2, com a era do computador o que aconteceu eles 11 
começaram a pedir para a gente colocar seis algarismos no número da conta, dois zeros na 12 
frente do, 92005346 tinha que ser 005346, aí fiquei pensando, zero à esquerda, não é 13 
verdade que zero à esquerda não é nada, e agora eles incorporaram o 92 para obrigar as 14 
pessoas a colocarem o 00, por que eu acho que é muito arraigada essa ideia de que o zero 15 
à esquerda não vale nada. E aí eu penso nos decimais 0,00 pra mim os zeros estão na 16 
esquerda, mas 0,00 é uma coisa 0,0 alguma coisa é outra completamente diferente. E aí eu 17 
posso até contar a história, vamos dizer assim, eu acho que o zero é um mistério, que não é 18 
tão simples, quanto o pessoal acha na matemática, eu acho que ele precisa ser estudado, 19 
com carinho, com perguntas do tipo por que que zero elevado a zero é 1, por que se decidiu 20 
que zero elevado a zero seria 1, também por causa da era computacional, para facilitar um 21 
monte de bugs que davam nos computadores, quando tinha zero elevado a zero o 22 
computador ficava doido e trava e não conseguia sair de alguma coisa até que um professor 23 
da USP, Prof. Farah, fez um estudo do que seria mais rentável pra vida moderna, então em 24 
geral os computadores e as calculadoras definem lá já no seu “default” toda vez que topar 25 
com zero elevado a zero é para colocar 1, isso seria melhor que colocar o zero, por exemplo, 26 
como resposta. E aí eu me lembro, toda vez que fala em zero, eu me lembro que na época 27 
que a Rosana estava, a Rosana daqui, estava fazendo o doutorado dela, a gente foi 28 
observar, eu fui como observadora numa turma de alunos de primeiro ano de Ensino Médio, 29 
com uma professora que era professora lá do nosso grupo, de cobaias, e aí a professora 30 
falou, então zero não pode dividir por zero, um aluno lá na frente levanta e fala, eu acho que 31 
até já contei isso pra vocês, professora, eu não concordo, aí nós lá, o que será que ele vai 32 
falar? Ele diz assim, professora, se eu tenho cinco pirulitos, cinco balas e eu divido com 33 
ninguém eu continuo com cinco, então cinco divido por zero tinha que ser cinco, não pode 34 
não existir, e ela não conseguiu tirar dele essa ideia, entendeu? Por quê? Porque eu acho 35 
que assim, existe uma briga, o que acontece em geral na matemática, que é, a linguagem 36 
natural, a linguagem materna, que quer dizer o nada, vamos dizer assim, e o que quer dizer 37 
o zero na matemática, então quando você põe cinco dividido por zero, você não está 38 
dizendo que você está dividindo cinco com ninguém, você está pensando na divisão como 39 
estrutura matemática. Ela não conseguiu argumentar com o aluno, que está bom, se você 40 
tiver cinco e não dividir com ninguém você continua com cinco, mas quando você escreve, 41 
cinco dividido por zero, não é essa a ideia matemática associada ao texto, então eu acho 42 
que zero é assim um cara muito legal.  43 
 44 
Fabi: Não é nada, coitado. 45 
 46 
√ Professora II: E aí a gente pensa, por que os alunos têm dificuldade em pensar que a 47 
raiz quadrada de zero é zero? Isso estou falando não como pesquisa, coisa a ser 48 
pesquisada, se você perguntar, por exemplo, coloca numa sala de aula, de cálculo, aparece 49 
lá porque a raiz quadrada de zero, os alunos param, eles não sabem escrever, eles não têm, 50 
assim sabe aquela segurança de escrever raiz quadrada de zero é zero. Não sei se porque 51 
todo mundo diz que a raiz quadrada de um número tem sempre duas respostas, sabe 52 
aquelas coisas que ficam meio, assim, né? 53 
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 54 
Fabi: Marcadas. 55 
 56 
√$⏏ Professora II: Mal colocadas, raiz quadrada de zero, quando você trabalha com 57 
cálculo, não sei se você chegou lá já, você vai fazer a derivada e você vai querer achar 58 
pontos críticos e aí qual que é a ideia da regra, de uma das regras para achar os pontos 59 
críticos, anular a derivada, pontos onde a derivada zero, aí você faz a derivada e 60 
normalmente, não trabalha só com polinômios, trabalha com quocientes, aí você diz está 61 
bom, se eu quero zero eu vou olhar só o numerador, não preciso olhar o denominador, se o 62 
numerador for zero, eu estou quase resolvida se o denominador não for ao mesmo tempo, e 63 
os alunos ficam assim por quê? Por que que zerar uma fração quer dizer zerar o numerador? 64 
Então eu acho que as dúvidas associadas ao zero na matemática são tão grandes e acho 65 
que elas não têm a, vamos dizer assim, o que eu acho é a devida consideração por todos os 66 
professores. 67 
 68 
Fabi: Acabam passando. 69 
 70 
⏏ Professora II: É a raiz quadrada de zero, o zero dividido por alguma coisa que não é zero 71 
ser zero, se você quer anular uma divisão e o denominador não é zero claro, sempre tem 72 
isso, você pode só resolver o caso do zero, tem alunos que você escreve zero sobre alguma 73 
coisa, não aconteceu só com aluno não, com professor também nos protocolos da minha 74 
pesquisa, zero sobre alguma coisa igual a alguma coisa aqui, eles fazem a multiplicação em 75 
cruz, pra achar que aquela coisa que está do outro lado é zero, quer dizer, eles não pensam 76 
que zero dividido por alguma coisa só pode ser zero, né? Não tem que fazer a multiplicação. 77 
 78 
Fabi: Tem que fazer o procedimento. 79 
 80 
Professora II: Entendeu? 81 
 82 
Fabi: É como aquelas equações 5x=6x, por exemplo, no trabalho da Rosana isso foi uma 83 
dificuldade, esse tipo de coisa. 84 
 85 
⏏$  Professora II: Então você escreve 5x=6x, o aluno se perde na técnica, não é? Quando 86 
ele não se perde na técnica porque ele não, por alguma razão, ele não sabe voltar e ver 87 
assim olha, 5 vezes alguma coisa só vai ser igual a 6 vezes alguma coisa se essa coisa for 88 
o zero, não é? Certo? E ainda tem o caso do produto igual a zero, que parece que também 89 
é um mistério, se um produto é zero então um dos fatores tem que ser zero um ou outro e 90 
alunos que fazem, que vão resolver uma equação, e você escreve, isso a gente tem 91 
colocado inclusive nos nossos, nos nossos processos seletivos, você põe lá x.(x-3)=3, o que 92 
muitos professores e alunos fazem, se vale por zero vale para o três, então x=3 e o x –3=3, 93 
entendeu? Quer dizer o princípio da multiplicação por zero eles estendem pro caso que não 94 
é zero do outro lado, então você vê o zero minha filha é (rs), então eu acho que o zero é um 95 
ser muito interessante dentro da matemática que precisa ser considerado e avaliar porque, 96 
eu acho que um pouco da linguagem, desta história que o zero é nada, é nada, acaba 97 
entrando na matemática e não se dá a devida atenção para a parte formal. 98 
 99 
Fabi: Atenção para ele. 100 
 101 
Professora II: Né, vamos pensar no zero, o zero em matemática quer dizer o quê, certo?  102 
 103 
Fabi: Mas e assim, além disso, ele parece que outras coisas, fora desses contextos, por 104 
exemplo o zero no plano cartesiano, o que é esse zero? 105 
 106 
#  Professora II: Sim, o zero no plano cartesiano, é, acho que isso é uma das coisas que 107 
coloquei lá, por que que os alunos, das várias perguntas que foram aparecendo ao longo, 108 
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assim você coloca no plano cartesiano, em geral a gente não coloca a coordenada zero no 109 
eixo, coloca 5 na horizontal e 5 na vertical, são duas coisas completamente diferentes, né, 110 
por que um é 5,0 e o outro é o 0,5, então o zero faz toda a diferença do mundo, né. E aí o 111 
aluno fala o ponto 5, querendo dizer um dos pontos dos eixos e aí você pergunta: Qual 112 
ponto 5? Qual ponto 5 você está falando? Esse aí, não é? Quando ele, e aparentemente 113 
eles não, o fato de você sempre escrever cinco, quer dizer sempre não, eu acho que é um 114 
obstáculo didático que a gente, que a gente coloca aí, a gente escrever 5, não escrever (5,0) 115 
e (0,5), sempre escrever para lembrar que são duas coordenadas, o aluno fica com aquela 116 
ideia, esquece que o zero tem que acompanhar. 117 
 118 
Fabi: É, talvez não é nada, então deixa ele lá. 119 
 120 
⏏ Professora II: E aí quando você pensa nas desigualdades, num produto, o produto de 121 
dois fatores ser maior ou igual a zero é do ponto de vista da resolução das inequações, 122 
quando você põe zero do outro lado é equivalente a você está trabalhando, quase 123 
equivalente a você trabalha com quociente, você não trabalha com números, você trabalha 124 
com o sinal, então o produto de dois ser maior ou igual a zero é a mesma coisa com o 125 
quociente, muitas vezes aqueles quocientes, aquelas desigualdades que aparecem para os 126 
alunos trabalharem com o tal do varal, não sei o quê, você põe o quociente maior ou igual a 127 
zero, se você quiser trabalhar com produto você pode, porque dá no mesmo a resposta, 128 
você só precisa excluir o denominador igual a zero, mas estudar, comparar o sinal, quando 129 
você tem o quociente ou quando você tem um produto quando você compara com zero dá 130 
no mesmo. 131 
 132 
Fabi: É, excluindo o fato de você estar. 133 
 134 
⏏ Professora II: E ainda tem uma coisa que às vezes a gente fala e assim, existe algumas 135 
frases que você fala na língua natural e que depois vão ser passadas para a álgebra, né? 136 
Principalmente na era do computador, você precisa traduzir pra símbolos, vamos dizer 137 
assim, vamos dizer que você quer o que você está falando, então quando você diz assim o 138 
produto de dois números, dois números têm o mesmo sinal, né? Dois números reais, o que 139 
quer dizer dois números terem o mesmo sinal, se você falar isso para o computador ele não 140 
vai saber, mas se você disser assim se eles têm o mesmo sinal o produto tem que ser igual 141 
a zero, então você joga no computador o produto maior igual a zero, você tem uma forma 142 
algébrica de expressar. 143 
 144 
Fabi: De expressar essa ideia. 145 
 146 
Professora II: De expressar aquela ideia, a ideia que estava. 147 
 148 
Fabi: Eu não sei, será que essa ideia, nunca vi nenhuma pesquisa, de falar de maior, maior 149 
que zero, maior igual a zero, menor que zero, será que, então, será que os alunos realmente 150 
pensam números positivos, é uma investigação, porque ele acaba o zero tendo uma 151 
importância de você perceber que vão ter os números positivos, os negativos, que vai ser 152 
maior menor, não sei se isso está tão claro. 153 
 154 
⏏ Professora II: Eu acho que eles não percebem, não está claro, com certeza não, os 155 
professores acreditam que sim porque eles trabalham todo o tempo assim, quer dizer assim, 156 
resolver uma equação passa tudo por um lado para comparar com zero, né? Essa é que já é 157 
a ideia, passa tudo para um lado só pra trabalhar com zero. 158 
 159 
Fabi: Igual a zero. 160 
 161 
⏏ Professora II: Igual a zero, no caso da inequação, mas eles não, não sei se eles 162 
trabalham o suficiente para o aluno perceber porque se faz isso certo? Porque aí você tem 163 
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um quociente e um produto você vai ficar naquela, você não precisa nem do varal, o varal é 164 
uma forma de você sistematizar o estudo. 165 
 166 
Fabi: Enxergar  167 
 168 
⏏ Professora II: Se você tem um quociente ou um produto, o que você tem que fazer ou os 169 
dois fatores são positivos ou os dois fatores são negativos e aí trabalhar na resolução. Mas 170 
eu acho que, pelo que já olhei, no caso de inequação principalmente não existe essa 171 
preocupação em dizer porque que comparava o que o zero nessa hora quer dizer, não é? 172 
 173 
Fabi: Por que não vão colocar outro número? 174 
 175 
⏏ Professora II: O Duval tem um estudo, um dos primeiros estudos dele, já estava olhando 176 
por causa de um aluno e ele faz um dos testes que ele aplica, quando ele fala de 177 
congruência semântica, ele fala que você diz, ele pede para os alunos reconhecerem num 178 
sistema de coordenadas uma frase algébrica, por exemplo, x maior que zero, quem são os 179 
pontos do plano que tem x maior que zero. Então o aluno primeiro tem que perceber que 180 
são duas coordenadas, então não é só o eixo do x, tem toda a, o semiplano e aí ele fala 181 
coloca para os alunos, complicando um pouco mais x.y maior do que zero, então o aluno 182 
tem que escolher o primeiro quadrante ou o terceiro quadrante, não é? Então você vê o zero 183 
o tempo todo tá aí, como divisor de águas mesmo, né, maior que zero, menor que zero, não 184 
é? E aí ele tem um outro lado também em que ele fala, se estiver trabalhando com cálculo 185 
dependendo da parte do cálculo que você está trabalhando, você vai ver que, tem muita 186 
coisa, né, do zero. O que que é o zero na verdade, quando você está procurando zeros de 187 
equações, está procurando intersecção com os eixos coordenados, quando você quer. 188 
 189 
Fabi: Isso é o zero da equação 190 
 191 
= Professora II: É isso, se você quer pensar em termos de resolver uma equação usando 192 
gráfico, as intersecções com os eixos coordenados são os zeros, ou o zero do y ou o zero 193 
do x e o que está fora são as coisas onde a função é maior que o zero ou menor que o zero, 194 
que você usa bastante isso no caso da pesquisa dos pontos... 195 
 196 
Fabi: Críticos. 197 
 198 
⏏ Professora II: De pontos críticos e eu acho que isso não é trabalhado pelo menos de 199 
uma forma eficiente que eu digo assim de colocar para os alunos e fazê-los pensar como é 200 
que o zero não é nada, ao contrário, ele é mesmo o, coloca assim, uma divisão, nessa 201 
pesquisa de Duval, acho que é de 91 a primeira vez que ele fez, depois ele republicou, 202 
nessa questão do x.y maior do que zero não tem congruência semântica porque você tem 203 
que interpretar, se você fala x maior que zero. Você pega é direto, o x é maior que zero ele 204 
pode errar, mas tem congruência, se você faz x.y maior que zero não tem congruência 205 
semântica porque o aluno tem que parar para pensar o que quer dizer x vezes y maior que 206 
zero, então é x maior que zero e y maior que zero ele vai no ou. E teve um índice de acerto 207 
de 40 e poucos por cento nesse pedaço, então... 208 
 209 
Fabi: É um problema o zero assim. 210 
 211 
Professora II: O zero é um problema, e aí eu lembrei de uma coisa que você falou que eu 212 
não tinha parado para pensar. Tinha parado para pensar porque que quando você escreve 5 213 
maior e igual a zero não é uma frase falsa em matemática? 214 
 215 
Fabi: Posso escrever 5 maior ou igual a zero? 216 
 217 
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Professora II: Pode, porque é uma frase verdadeira, certo? Ou ele é maior ou ele é igual a 218 
zero. E você parou . E se você escreve isso na lousa, mas não pode escrever isso, claro 219 
que pode, certo? 220 
 221 
Fabi: Porque é ou. Ou é maior ou é igual  222 
 223 
Professora II: E aí, tem esse lado, se você escreve 5 maior ou igual a zero e aluno fala: 224 
mas isso não é igual a zero, mas ele é maior, então você pode escrever isso não está 225 
errado, mas tem um outro lado se você escreve x maior ou igual a zero você está querendo 226 
dizer que ou o x é zero ou o x é maior que zero, é o outro lado da moeda, um pouco das 227 
conversões. 228 
 229 
Fabi: Muito interessante, o zero tem o que falar dele, né. 230 
 231 
Professora II: Tem o que falar dele, tanto que quando eu soube que você ia trabalhar com o 232 
zero, opa alguém vai trabalhar com o zero  233 
 234 
Fabi: Por alguns momentos eu falei, eu acho que não tenho nada para dizer, deu uma certa, 235 
por isso que eu até quis conversar, com pessoas que, será que eu não tenho nada para 236 
falar do zero? 237 
 238 
!  Professora II: Eu acho que você tem muito para falar, eu acho até que inclusive da 239 
história do zero, o Ruy estava lembrando na sexta feira, acho que foi sexta feira que ele 240 
estava tomando café, e aí ele lembrou de uma coisa, eu fiz ginásio e ele também na época e 241 
lá naquela época se falava assim, como é que era? Números naturais, era do 1 em diante, 242 
números inteiros do zero em diante, e números relativos eram o atual Z, a nomenclatura que 243 
a gente usava já era o zero, sabe, é, por muito tempo os matemáticos achavam que o zero 244 
não estava incluído, aí o pessoal da lógica veio e disse a gente pode fazer a construção dos 245 
números naturais a partir do vazio.  246 
 247 
Fabi: Então, dos naturais... 248 
 249 
!  Professora II: Agora atualmente se inclui o zero. 250 
 251 
Fabi: Se inclui o zero nos números naturais, porque naquele livro do Caraça, ele não coloca, 252 
ele começa os naturais do 1. 253 
 254 
! Professora II: Porque naquela época ainda se falava nos naturais, nos inteiros e nos 255 
relativos, na França, nos Estados Unidos, como é que é, eu sempre me esqueço, os 256 
americanos eles falam, como é que é, natural numbers, acho que inclui o zero e aí, tem uma 257 
coisa assim também, quer dizer o zero é um, estou falando isso por causa do ponto de vista 258 
histórico, do ponto de vista histórico o zero também foi um... 259 
 260 
Fabi: Foi uma coisa que foi sendo encaixada. 261 
 262 
Professor II: É isso, eu acho até que tem um obstáculo aí, histórico, talvez epistemológico 263 
nessa história, por que que o zero dá tanto problema, né? 264 
 265 
Fabi: Dá tanto problema, e assim, eu tenho a impressão, quando eu estou dando aula de 266 
cálculo e tudo parece estar ao redor do zero, agora nesse começo, por que, nos pontos 267 
críticos você vai ter que se preocupar com o zero.  268 
 269 
= Professora II: Domínio de função em geral você vê o zero, no ponto zero. Eu acho que 270 
cheguei a citar na introdução da minha dissertação, da minha tese, um professor de 271 
matemática, o professor Chaim, que ele sempre dizia assim que a matemática em geral se 272 
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resume ou a resolver uma equação ou uma inequação. Então ou um pesquisador está 273 
interessado numa igualdade, portanto uma equação, ou ele está interessado em alguma 274 
aproximação, portanto uma inequação. 275 
 276 
Fabi: Que legal, verdade mesmo, né, ele estava certo. 277 
 278 
Professora II: Então você vê, o zero acho que é muito interessante que alguém se 279 
preocupe ou com esses detalhes ou com uma coisa mais profunda que é por que não se dá 280 
a devida atenção a ele, ele acaba passando meio. 281 
 282 
Fabi: E eu até fico até em dúvida, assim, porque você faz lá uma definição, daí já exclui o 283 
zero, se x é diferente de zero, e às vezes nem se considera, eu estou falando até da minha 284 
experiência como professora mesmo, às vezes eu não explica para os meus alunos, por que 285 
ali não poderia ser zero, acaba ficava, está escrito, será que os alunos estão realmente 286 
absorvendo porque que naquele momento eu não quero falar do zero. 287 
 288 
%  Professora II: Será que não fica na cabeça deles que o zero é nada e por isso que você 289 
tira. 290 
 291 
Fabi: É nada, tira ele. 292 
 293 
$  Professora II: Multiplicar por zero é uma coisa difícil, complicada né, se você escreve 294 
1=2 e multiplica por zero dos dois lados você tem uma igualdade, verdadeira, partindo de 295 
uma coisa falsa, não é? 296 
 297 
Fabi: Legal pensar nisso, né, do 1=2, porque eu tenho uma provinha que faz 1=2, que faz 298 
com divisão. 299 
 300 
Professora II: Porque você faz uma divisão por zero. 301 
 302 
Fabi: Divisão por zero, mas essa questão da multiplicação também é curiosa. 303 
 304 
Professora II: Você pega lá 1=2 e aí você vai e daí você convence o cara, nossa, mas como 305 
você chegou numa verdade, né, e você pode partir de uma mentira e chegar numa verdade, 306 
se você usar um argumento falso no caminho, certo? Então, você escreve 1=2, multiplica 307 
por zero dá igual.  308 
 309 
Fabi: Dá igual, zero igual a zero  310 
 311 
Professora II: De uma mentira você consegue uma verdade, você vê que o zero é problema. 312 
 313 
Fabi: É problema, é assim, professora, o que você considera assim que seja interessante 314 
que seja explorado assim sobre o zero, a gente já conversou várias coisas aqui sobre o zero 315 
com os alunos da educação básica, assim? 316 
 317 
$⏏ Professora II: Com os alunos da educação básica? Por que que raiz quadrada de zero 318 
é zero? Porque depende de aspecto formal. Por que que dividir por zero não pode? Porque 319 
que quando você quer igualar uma fração à zero você só tem que tomar cuidado para o 320 
denominador não ser zero, basta você fazer o numerador igual a zero. Que quando você vai 321 
estudar uma inequação, um produto, você estudar o quociente ou o produto as respostas 322 
são quase equivalentes, só não são se o denominador for zero. Mas se você quiser você 323 
pode, você está preocupado porque tem uma razão, transforma em multiplicação, certo? 324 
Que as respostas vão ser, das respostas que você consegue ,você tira as que não 325 
interessam, porque você pode acrescentar respostas. E da raiz quadrada de zero, do zero 326 
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vezes alguma coisa ser zero, do produto igual a zero, porque a gente escreve esse igual a 327 
zero, aquele igual a zero, e que isso não é verdade se não é zero do outro lado.  328 
 329 
Fabi: É porque às vezes fica automático, as pessoas acham que pode igualar. Eu acho que 330 
tenho isso até da minha experiência, eu lembro que eu achava que eu podia fatorar tudo e 331 
igualar, sabe quando você vai resolver uma equação eu achava que eu podia fatorar, 332 
escrever através de um produto e igualar os produtos, por quê? Porque eu estava presa na 333 
técnica, eu não lembro desse insight. 334 
 335 
Professora II: São os aspectos formais mesmo, porque que quando é zero você tem uma 336 
técnica diferenciada. 337 
 338 
Fabi: Por que que eu posso fazer esse produto igual a zero esse produto igual a zero e vou 339 
achar os valores de x para aquela equação. 340 
 341 
⏏ Professora II: E que você pode resolver a equação do segundo grau, se você tem bem 342 
desenvolvida a técnica da fatoração, por que você pode resolver a equação sem saber 343 
Bhaskara, se você sabe fatorar. Aí sim, você passa tudo para um lado porque você quer 344 
comparar o produto com o zero, não com qualquer outro número, não é? 345 
 346 
Fabi: Eu penso em mim, eu lembro que eu queria fazer tudo assim, porque eu achava muito 347 
mais fácil que eu ficar fazendo Bhaskara. Eu lembro desse erro na minha vida, de eu passar 348 
o número, fatorar e fazer a igualdade achando que aquilo era... 349 
 350 
Professora II: Sim, porque você, o que o Fischibein chama de aspecto intuitivo, você tem 351 
uma técnica na cabeça que ficou lá meio solta, na hora que você vê, você tem que resolver 352 
por alguma razão, você usa e usa a técnica da forma errada, porque a tua reação, vamos 353 
dizer assim, os aspectos formais não disseram assim, olha, para pra pensar se é isso 354 
mesmo. 355 
 356 
Fabi: Legal mesmo, interessante. Mais alguma coisa que a senhora quer acrescentar? Em 357 
relação ao nada? 358 
 359 
Professora II: Zero? Eu não sei assim o que você pretende fazer no teu trabalho, onde você 360 
vai começar e onde você vai parar, é muita coisa, tem bastante coisa para parar pra pensar, 361 
mas acho que qualquer contribuição que você possa dar em relação a chamar a atenção 362 
dos professores, digo até mais dos alunos, dos professores, das pessoas, que precisa levar 363 
em conta o zero, o zero já deu muito problema na computação, muitos programas de 364 
computadores foram aperfeiçoados por conta do zero, que é uma outra forma de ver o zero, 365 
na computação 0,0000 tem nove casas iguais a zero o computador acha que aquilo é zero, 366 
mesmo que não seja, então isso deu muito problema de o que a gente chama de overflow, o 367 
computador fica fica fica e gasta memória e não consegue sair, porque ele não sabe o que 368 
tem que fazer, então eu acho que seria interessante se você tiver essa ideia que é a 369 
orientação que você vai seguir colocar um pouco da história do zero. Como é que ele 370 
apareceu? Um pouco talvez dessa ideia ele era incluído, por que que ele não era incluído, 371 
por que eles tinham tanto medo que eles tiraram, certo, tiravam o zero. 372 
 373 
Fabi: Então, na verdade, a minha ideia assim, e aí foi objetivo de ter essas ideias com 374 
relação ao zero para pensar em intervenções mesmo com os alunos que a questão do zero 375 
aparecesse, dessas entrevistas eu pensar nas atividades que eu vou interagir com os 376 
alunos. 377 
 378 
Professora II: Não vai dar conta de tudo, mas chamar atenção para alguns aspectos. 379 
 380 
Fabi: Para quem achava que não tinha nada. 381 
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 382 
Professora II: Então, pois é, você tem bastante coisa, e se você quiser trabalhar com 383 
Ensino Fundamental. 384 
 385 
Fabi: Então, a minha ideia até na verdade era, eu queria até, quem sabe, pegar a última 386 
série do Ensino Fundamental que é o 5º ano e pegava lá o 9º ano e o terceiro ano, sabe, só 387 
para, escolhi só para ter, as series finais, só para ter uma orientação. E aí tentar fazer uma 388 
intervenção em cada uma dessas salas pensando na questão do zero.  389 
 390 
Professora II: Eu acho que uma coisa que pode ser interessante, não sei se, dependendo 391 
da turma você consegue fazer, um brainstorm, você coloca o zero na lousa e pede para as 392 
ideias aparecerem. 393 
 394 
Fabi: Pra eles falarem sobre. 395 
 396 
Professora II: Não chega, não sei se você chegaria a fazer um mapa conceitual, o mapa 397 
conceitual é uma coisa mais complicada, nem um mapa mental, mapa mental é só pegar 398 
essas ideias e tentar escrever alguma coisa a respeito das ideias. O brainstorm você coloca 399 
lá uma palavra na lousa e pede para todo mundo, alguém, falar alguma coisa pra ver que 400 
tipo de coisa surge. 401 
 402 
Fabi: Eu tenho esses relatos, porque no meu mestrado eu perguntei para os alunos o que 403 
era o zero, então eu tenho assim já uma, eu entrevistei crianças, adolescentes e até da sala 404 
de jovens e adultos. Então eu tenho assim uma já. 405 
 406 
Professora II: No EJA você deve ter algumas coisas interessantes, pessoas mais velhas. 407 
 408 
Fabi: Eles puxam bem para o lado, a maior parte falar de conta bancária também, zero, eu 409 
perguntei o que é para você o zero? Daí saiu a minha conta bancária depois do segundo dia 410 
do meu pagamento. Sabe, sai umas reflexões assim, com relação à conta bancária. Zero à 411 
esquerda, essa expressão, essa saiu bastante. E com as crianças foi engraçado, as 412 
crianças do ensino fundamental, muito era questão da nota zero, tirar zero, zero é uma nota 413 
muito triste. 414 
 415 
& Professora II: Engraçado, o zero é e as outras não. Entendeu, qual que é essa 416 
interpretação? Quatro também é uma nota ruim.  417 
 418 
Fabi: Podia até se fosse ao contrário o sistema, você tirou zero porque você não errou nada, 419 
podia ser 10 e seria uma nota boa. E aí, a ideia seria agora, que eu também quero é 420 
entrevistar, meus sujeitos são alunos surdos e alunos cegos, o que eles vão falar sobre o 421 
zero também, nesse primeiro momento agora, além das entrevistas com os professores e 422 
educadores matemáticos tem essa parte de escutar os alunos surdos e alunos cegos. E a 423 
partir dessas ideias eu pensar nessa intervenção didática para contribuir com as reflexões, 424 
com relação ao zero e também com relação às pessoas com necessidades especiais.  425 
 426 
Professora II: Eu acho que trabalhar com deficientes auditivos ou visuais não deve dar uma 427 
diferença muito grande, se você estiver trabalhando com pessoas, sei lá, com capacidade 428 
auditiva normal, porque eu acho que esse mistério do zero é o mesmo, então tem uma 429 
vantagem, você pode fazer com isso, como você vai trabalhar com gente, vamos assim que, 430 
pelo que eu já ouvi vocês falarem, são pessoas muito legais de trabalhar, pessoal que tem 431 
algum tipo de deficiência assim, então isso pode depois se refletir na sala com mistura. 432 
 433 
Fabi: Então é nessa perspectiva que eu estou pensando, trabalhar com essas salas. 434 
 435 
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Professora II: As abordagens serão válidas também pra classes que tem, tanto para 436 
classes normais, classes que tem mistura. 437 
 438 
Fabi: Não é mesmo a minha ideia, na verdade esses são meus sujeitos com essas 439 
características e essa é minha ideia matemática que é a motivadora para fazer a 440 
investigação, é nesse sentido que eu estou pensando, e aí como trabalhar com esses 441 
alunos e claro que pode estender pros outros. Essa é a trajetória. 442 
 443 
☐  Professora II: E aí eu lembro da, faz tempo isso, faz bastante tempo, não sei quanto 444 
tempo, a gente estava falando algumas coisas assim dá, dessa coisa do contexto e se você 445 
para, se a gente parar um pouco para pensar, o zero é bem difícil de colocar no contexto 446 
assim, sabe, eu lembro sempre de uma experiência de um pessoal que estava fazendo, 447 
Dienes, aquela história de lógica, de intersecção, de não sei o quê, a professora queria 448 
trabalhar com o conjunto vazio, certo, o conjunto vazio era um capítulo à parte, não sei 449 
porque, mas era um capítulo especial, conjunto vazio, coitado dos alunos. E aí ela pegou e 450 
colocou um monte de bolas dentro de um saco, começou tira uma bola, tira outra bola, três 451 
bolas, não sei o quê e ficou nenhuma bola ali dentro e o que sobrou, sobrou o conjunto 452 
vazio, como professora, sobrou o saco. Entendeu? E aí a ideia dela do contexto do conjunto 453 
vazio foi para o beleléu, certo?  454 
 455 
Fabi: Sobrou o saco. 456 
 457 
Professora II: Sobrou o saco, como que vazio, não é vazio. 458 
 459 
Fabi: Muito legal, é o zero é. 460 
 461 
☐!  Professora II: É porque na construção dos números naturais já é complicado, porque 462 
o zero está associado ao conjunto vazio, é o começo da construção, que é uma construção 463 
toda, como é que fala, axiomatizada, a construção dos números naturais pelo pessoal da 464 
lógica, o vazio corresponde ao zero, o conjunto das partes do vazio gera o um, o conjunto 465 
das partes, das partes do vazio já é o dois, então é assim que eles constroem. Então já o 466 
zero e o vazio são, dois probleminhas lá. 467 
 468 
Fabi: Legal, mais alguma coisa? 469 
 470 
Professora II: Não 471 
 472 
Fabi: Eu queria agradecer porque foi muito boa nossa conversa, nossa tantas, minha 473 
cabeça já está cheia de ideias pra pensar, queria agradecer muito muito muito mesmo. 474 
Obrigada Professora. 475 
 476 
Professora II: E não se esqueça que o logaritmo não pode ser logaritmo de número 477 
negativo e o zero é também o limite. 478 
 479 
Fabi: Ah, é verdade. 480 
 481 
Professor II: Então o zero, está sempre presente,  qualquer coisa que você vai trabalhar o 482 
zero.  483 
 484 
Fabi: E às vezes ele acaba sendo deixado de lado mesmo, parece está tudo bem 485 
 486 
☐  Professora II: Uma coisa que a gente não falou e que talvez vale a pena é assim, 487 
quando você fala de área, por exemplo, em geral, em matemática, você pode falar em área 488 
zero, então você está trabalhando com uma situação extrema. O triângulo baixa assim e 489 
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você pode dizer área zero. As pessoas não aceitam, se está, não tem triângulo então não 490 
pode falar em área, não é? Quando na verdade pode, porque às vezes você tirar essa 491 
possibilidade você complica seu problema, por exemplo, você quer trabalhar até quanto 492 
existe um triângulo a partir de um certo, de três segmentos, vai existir quando não existir a 493 
soma dos dois menores se for o maior, mas aí o zero está aí no limite, certo? 494 
 495 
Fabi: De novo um divisor aí.  496 
 497 
Professora II: Um divisor das coisas que pode e que não pode. É isso aí. 498 
 499 
Fabi: Legal. Muito bom. 500 
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3) Professor III 
 
Fabi: O que é para você o zero? Se alguém chegasse e perguntasse para o senhor: O que 1 
é o zero? O que você diria? 2 
 3 
Professor III: O zero é nada e é tudo.  4 
 5 
Fabi: O que é o zero? 6 
 7 
☐✖ Professor III: Do ponto de vista matemático eu acho que a primeira grande importância 8 
é que o zero é o primeiro passo de abstração em matemática, porque quando foram criados 9 
os números, os números naturais, eles eram ligados a coisas concretas, ia lá, contava uma 10 
pedra, duas pedras, três pedras e demorou um tempão para alguém imaginar um conjunto 11 
vazio e você associar um número ao conjunto vazio, isso me parece foi feito pelos hindus, 12 
ou pelos chineses, então esse é o primeiro passo assim da matemática na direção da 13 
abstração, de você fazer algo fora do concreto. E bom, aí depois, com a questão da 14 
numeração posicional, com os hindu-arábicos, coisas desse tipo, o zero ganha importância 15 
maior ainda porque você consegue mudar de categorias de números utilizando o zero, 16 
assim que você passar de unidade para dezena, de dezena para centena, de centena para 17 
milhar, e assim por diante. Então, o zero em si ele representa o nada, mas de qualquer 18 
forma nessa numeração posicional, quando ele está junto com outros algarismos, ele 19 
modifica completamente as situações, se a gente não tivesse esse sistema de numeração 20 
posicional ficaria muito difícil a gente lidar com a matemática, trabalhar em matemática. 21 
 22 
Fabi: É engraçado, fico pensando, será que existia outro sistema, criou-se este sistema e 23 
não se desenvolveu outro sistema para representar os números. 24 
 25 
Professor III: Existe, mas não são práticos, você tem o sistema dos números romanos, mas 26 
assim em termos de operação não tem facilidade nenhuma, só se mantém por razões 27 
históricas, em geral também é figurativo, não é matemática, do mesmo jeito que foi feito 28 
esses números romanos, cada povo, cada civilização tinha seu jeito de fazer, até que 29 
uniformizou utilizando essa base decimal. 30 
 31 
Fabi: Só esses zeros ou tem mais zeros na matemática? 32 
 33 
★  Professor III: É assim que me ocorre, são esses aí.  Tem situações assim: é quando a 34 
gente estuda limites de funções, a gente não está falando propriamente do zero, mas está 35 
falando de variáveis que estão tendendo a zero, elas não são zero mas são muito 36 
pequenininhas, então dependendo do tipo de função que a gente está lidando, esta 37 
tendência ao zero pode ter definições totalmente diferentes, aquela história quando a gente 38 
tenta explicar o que é o zero elevado a zero, dentro da teoria de limites, na verdade não tem 39 
exatamente zero elevado a zero, a gente tem alguma coisa na base da potência que está 40 
tendendo a zero e alguma coisa no expoente que também está tendendo a zero, isso é o 41 
que a gente chama uma forma indeterminada, pode acontecer um montão de coisas aí.  42 
 43 
Fabi: É um zero também, né? No caso, é zero que está envolvido nessa história também de 44 
limite, quer dizer, não é o próprio zero, mas tá. 45 
 46 
★ Professor III:  Mas é coisa que gira em torno do zero, são os infinitamente pequenos, 47 
não são zero mas são infinitamente pequenos. 48 
 49 
 50 
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Fabi: Quando a gente fala com os alunos, os alunos têm muita dificuldade, com relação por 51 
exemplo, a falar de divisão por zero, o que o senhor acha assim dessa discussão da divisão 52 
por zero, nos diferentes níveis assim da escola, da escolaridade? 53 
 54 
★  Professor III: Bom, a divisão por zero é impossível, mais eles confundem muito com o 55 
inverso, o zero dividido por uma grandeza não nula. Eu tenho mais prática são aquelas 56 
situações de novo com a questão de limites quando você lida com indeterminações que 57 
ficam da forma zero sobre zero, quer dizer em cima você tem uma grandeza que está 58 
tendendo a zero e embaixo uma grandeza também tendendo zero e a gente quer saber no 59 
limite quanto é que dá isso, isso também é o que a gente chama forma indeterminada 60 
porque depende das grandezas, na verdade você está medindo a velocidade com que cada 61 
uma delas está indo para zero, então se a de cima vai para zero muito mais depressa que a 62 
de baixo, essa fração tende a zero, mais o inverso se a de cima vai para zero com uma 63 
velocidade, a de baixo vai com uma velocidade muito maior isso aí dá o que a gente chama 64 
uma divergência, infinito, e pode ser que elas estejam indo mais ou menos a mesma 65 
velocidade e elas mantem uma certa razão entre si, às vezes essa razão é diferente de zero. 66 
 67 
Fabi: E aí quando eu falo de zero sobre zero então, como que eu, eu estou tentando, o 68 
senhor está falando, por exemplo, quando uma, a de cima, quando você tem uma variação 69 
diferente ou eu vou para zero ou eu vou para o infinito, quando eu falo que a variação é 70 
igual eu mantenho uma mesma razão, mas eu não posso usar essa ideia se tiver zero sobre 71 
zero.  72 
 73 
★  Professor III: Não é exatamente a questão de limite, mas é um exemplo de 74 
comportamento semelhante que poderia te explicar isso, imagine que em cima você tivesse 75 
um milésimo, 0,001, e embaixo você tivesse um milionésimo, 0,0001, quer dizer, ambos são 76 
muito próximos de zero só que o de cima está mil vezes mais longe do zero que o de baixo, 77 
então quando você faz essa razão vai dar mil e são dois números pequenininhos, dois 78 
infinitésimos. 79 
 80 
Fabi: Isso seria uma ideia interessante para explorar, já misturando com a minha outra 81 
pergunta, porque na verdade o que eu queria seria situações que eu pudesse discutir com 82 
os alunos que tivesse, que o zero estivesse envolvido, o senhor acha interessante? 83 
 84 
 85 
★  Professor III: Em geral este tipo de argumentação que eu estou falando acho que seria 86 
próprio para alunos de ensino médio, começo de faculdade, porque no fundo o que envolve 87 
são as chamadas funções racionais, um polinômio dividido por outro polinômio, basicamente 88 
na chamada função recíproca, !

!
, !
!!

 ou !
!!

, que você vê que todas elas têm um 89 
comportamento meio parecido quando o x tende a zero, só que cada uma delas tem uma 90 
velocidade diferente da outra, a velocidade é dada por este expoente aí. 91 
 92 
Fabi: Interessante para discutir essa questão. E os outros zeros assim, o que o senhor acha, 93 
porque assim a gente, você fala zero é uma pergunta muito aberta, porque você pode 94 
pensar no zero que está no plano cartesiano, no zero, em outros zeros que aparecem, o 95 
senhor quer falar de algum desses?  96 
 97 
Professor III: O que é um zero no plano cartesiano? 98 
 99 
Fabi: Então, o que é um zero no plano cartesiano? 100 
 101 
# Professor III: No plano cartesiano existem pontos, tem um ponto que a gente chama de 102 
origem, e este ponto tem duas coordenadas, zero e zero.   103 
 104 
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Fabi: E se falar em vetores? 105 
 106 
#± Professor III: Você pode andar um pouco para frente e pensar em termo de vetores e 107 
aí então você teria o que se chama vetor nulo. Vetores estão ligados a estruturas algébricas 108 
chamadas espaços vetoriais, o exemplo que começamos a falar é um, um exemplo de um 109 
espaço dimensão dois, mas existe qualquer dimensão que você imaginar, é só imaginar 110 
uma sequência de zeros, se você tiver n posições, as n posições são iguais a zero, se a 111 
gente define o que que é adicionar essas coisas, então essa enupla, formada só de zeros, 112 
ela faz o papel elemento neutro da adição, que no fundo repete a mesma coisa que o zero, 113 
quando a gente olha o zero como um número inteiro, dentro dos inteiros você tem uma 114 
adição, essa operação tem um elemento neutro, o elemento neutro é o zero, então o que a 115 
gente faz no caso dessas estruturas algébricas é repetir o mesmo tipo de raciocínio, só que 116 
agora não em uma dimensão, mais em n dimensões, então ele tem papel de neutro na 117 
adição, o neutro, ele é fundamental para você poder definir dentro dessas estruturas o que 118 
se chama simétrico, o oposto, para você falar em mais cinco e menos cinco, você precisa 119 
dizer que eles estão à mesma distância do neutro que é o zero, o zero ele em si é que 120 
define essas coisas.   121 
 122 
Fabi: É uma outra ideia de zero. 123 
 124 
Professor III: É o zero elemento neutro de operações, de estruturas algébricas de modo 125 
geral. 126 
 127 
Fabi: Outro zero? Tem mais algum zero? 128 
 129 
'  Professor III: Tem diversos intercâmbios aí, por exemplo, se você olhar, generalizando a 130 
ideia de espaço vetorial, você pode pensar nas funções de variável real, você pode olhar 131 
cada função como sendo um vetor de um espaço. E aí também existe um vetor nulo, este 132 
vetor nulo é a função identicamente nula, que faz o seguinte: para cada número real 133 
associa-se somente um número real zero, se você está trabalhando com uma variável só e 134 
você estabelece o gráfico lá no plano bidimensional, você vai ter aquela reta y=0, que 135 
corresponde ao eixo Ox, essa é uma visualização gráfica dessa função, mas essa função 136 
f(x)=0 para todo x real é uma outra forma de zero, é a função identicamente nula dentro 137 
desse espaço de funções, que é um espaço vetorial.   138 
 139 
Fabi: Legal, mais um zero. 140 
 141 
± Professor III: Dentro dessa ideia de neutro da adição, eu te falei das enuplas, eu te falei 142 
da função, você pode levar isso para as matrizes, você tem uma matriz formada só por 143 
zeros, uma matriz nula, ela também tem essa função de ser neutro da adição dessas coisas 144 
aí. 145 
 146 
Fabi: O zero tá mais neutro do que nada. 147 
 148 
$ Professor III: Em relação à adição, em relação à multiplicação ele tem uma outra 149 
propriedade muito mais arrasadora né, ele absorve tudo, zero vezes x dá zero qualquer que 150 
seja x, ele absorve tudo. Em relação à adição, ele não modifica ninguém, por isso que ele é 151 
neutro. 152 
 153 
Fabi: Legal, tem hora que eu ficava com a sensação que eu não tinha nada para falar de 154 
zero, mas não é verdade, né?  155 
 156 
Professor III: Tem diversas coisas. 157 
 158 
Fabi: O que mais o senhor lembra? Mais alguma coisa sobre o zero?  159 
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 160 
Professor III: Não me ocorre mais nada. 161 
 162 
Fabi: O senhor acha interessante que seja, com os alunos, pensando na educação 163 
matemática, com os alunos nas diferentes, por exemplo, um aluno para chegar lá e fazer um 164 
curso superior na área de exatas, na área da matemática, o que seria interessante que ele 165 
já soubesse sobre o zero? O que o senhor acha que seria interessante que ele já tivesse 166 
discutido?  167 
 168 
$  Professor III: Em geral pra estudantes, os alunos de ensino fundamental, a grande 169 
dificuldade em geral é justamente essa questão da divisão, zero dividido por alguma coisa e 170 
alguma coisa dividido por zero isso nunca, em geral não fica claro na cabeça deles. 171 
 172 
Fabi: Seria interessante discutir isso com eles? O senhor acha que essa abordagem que o 173 
senhor está falando, que vai mais rápido, seria? 174 
 175 
Professor III: Não, acho que isso aí seria consequência. Para um aluno de ensino 176 
fundamental talvez não, talvez ensino médio se você pudesse falar em limite, você precisa 177 
ter a noção de limite, para falar isso, talvez isso fosse consequência de ter entrado num 178 
ensino superior.  179 
 180 
Fabi: E a gente convence eles como? Tipo: Não dá para fazer? 181 
 182 
Professor III: O quê? 183 
 184 
Fabi: Quero dividir um número por zero, como a gente pode convencer um aluno que ainda 185 
não chegou lá no limite. 186 
 187 
☐  Professor III: Se você usa o zero absoluto mesmo, o zero mesmo, você não consegue, 188 
não tem divisão. 189 
 190 
Fabi: E aí a gente convence. É interessante até, quando você fala assim com as crianças, 191 
quanto é cinco dividido por zero? E aí, alguns respondem é 5, porque eu não dividi, então é 192 
cinco, ué, não fiz nada, quando faz essa relação com a linguagem, se está cinco dividido por 193 
zero, então é, é cinco. 194 
 195 
$  Professor III: Uma coisa que se pode fazer assim em nível elementar é você olhar a 196 
tabuada, que eles gostam muito, eles tem lá a tabuada do 2, a tabuada do 3, então lá na 197 
tabuada do 2 você tem 2 x 3 = 6, então você sabe que 6/2=3, quer dizer olhando como 198 
operação inversa. 199 
  200 
Fabi: Como operação inversa, interessante. 201 
 202 
$  Professor III: Aí você faz a tabuada do zero, aí você vai ver que, se você faz 0x6 dá 0, se 203 
você divide 0 por 6 dá 0, mas você não pode fazer 0 dividido por 0 porque pode dar 6, pode 204 
dar 5, pode dar 4, pode dar qualquer número que você queira. 205 
 206 
Fabi: Sabe, uma coisa que também os alunos às vezes tem dificuldade, é fazer, que 207 
aparece algumas vezes, é quando tem, sabe as equações, por exemplo 6x=7x, né? Até 208 
acho nos trabalhos da Rosana apareceram que, 6x=7x, e ele aceitar essa, conseguir 209 
resolver esse tipo de situação, o que o senhor acha? O que o senhor acha dessa igualdade? 210 
 211 
$  Professor III: Ele quer cortar x com x e concluir que 6=7. No fundo é isso aí, está 212 
dividindo por zero. 213 
 214 
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Fabi: Tem uma provinha de 2=1. 215 
 216 
Professor III: Mais ou menos essa ideia. 217 
 218 
Fabi: Mas legal, o que mais? Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar 219 
sobre o zero? 220 
 221 
Professor III: Não, eu te trouxe este livro aqui, eu te trouxe este livro que fala da história do 222 
zero, mas na verdade é um livro de história da matemática, e da importância do zero.  223 
 224 
Fabi: Você leu? É seu? Posso ficar um pouco com ele? 225 
 226 
✖  Professor III: Dei uma folheada, pode, fica emprestado. Mostra, na verdade mostra a 227 
importância do zero, se não existisse o zero como seriam os sistemas de numeração, 228 
mostra alguns sistemas de numeração que não tinham o zero e aí a coisa fica complicada 229 
mesmo. 230 
 231 
Fabi: Sem o zero, né? 232 
 233 
Professor III: Talvez aí você consiga tirar mais ideias. 234 
 235 
Fabi: A nossa conversa já deu um monte de ideias, para eu já caminhar, nossa, eu não sei, 236 
tem hora que eu falo: por que eu escolhi falar do zero? Nem eu sei. 237 
 238 
Professor III: É que depois você no pós-doutorado vai falar do um. 239 
.  240 
Fabi: É verdade, eu até, teve uma época que eu falei, ah, não acho que eu vou discutir 241 
também, tentar discutir também a ideia de infinito junto com o zero, mas acho que vou ficar 242 
só no zero mesmo, que o zero já vai trazer várias ideias juntas. Porque não é só o zero, é 243 
tudo que envolve o zero. Obrigada professor, tchau. 244 
 245 
Professor III: Tá legal, tchau. 246 
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4) Professora IV 
 
Professora IV:  Você não pensou nos desdobramentos? 1 
 2 
Fabi: Não, não pensei, porque é uma entrevista que eu quero saber o que você está 3 
pensando, então eu não quis pensar antes, entendeu? 4 
Professora IV: É duro isso, porque assim. Porque eu penso muita coisa, mas eu não sei se 5 
sei organizar todas as coisas que eu penso, entendeu? Sobre o zero, porque o zero, se 6 
você perguntar, o que que é o zero? 7 
 8 
Fabi: O que é o zero para você? Se eu perguntar assim? 9 
 10 
%✖ Professora IV: Se você perguntar pra um não matemático, eu acho que a resposta, ela, 11 
deve ser até uma coisa interessante você fazer essa pergunta para alguns não matemáticos, 12 
eu acho que vai ser uma coisa muito bem construída, porque eu acho que o zero para as 13 
pessoas vai ser nada, essa é a conjectura que eu faço, que o zero é nada mesmo que esses 14 
sentidos não sejam muito apreendidos pelas pessoas, eu acho que esse vai ser o discurso 15 
que elas vão reproduzir. Quando você, quer dizer, quando eu penso no zero, do ponto de 16 
vista da construção, do que eu construo de zero, penso no zero como número e no zero 17 
como valor posicional, que eu acho que isso é um valor importantíssimo do zero, assim, a 18 
maneira como ele veio arrumar o sistema de numeração e deixar tudo muito simples, assim 19 
que, na verdade assim, a gente tem uma coisa que eu faço assim, a gente tem um sistema 20 
de numeração que começou a ser construído em 300 antes de cristo e eu acho que foi por 21 
volta de 300 depois de cristo que o zero veio e que a gente começou com este tipo de 22 
organização. O fato é que este sistema, ele é muito antigo e ele continua sendo usado hoje. 23 
 24 
Fabi: E útil, né? 25 
 26 
Professora IV: E quer dizer, e aí uma questão que eu tenho a minha resposta, mas não sei, 27 
que é assim, “tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho”, 28 
quer dizer, será que o sistema de numeração ele é bom mesmo ou é porque ele foi muito 29 
difundido que ele é utilizado até hoje, porque a questão de ser difundido, da maneira como 30 
ele foi entrando na sociedade mundial, foi uma coisa importante também, foi sempre com 31 
interesse de você fazer comunicação com algum, de relações comerciais. Mas, quer dizer, 32 
na verdade este sistema, ele é atual? Por quê? Porque a sociedade mudou, a gente tem 33 
hoje a necessidade de interpretar números muito grandes e muito pequenos e ele continua 34 
dando conta disso, então parece que ele é bom mesmo para a sociedade atual, mas a gente 35 
não sabe porque não tem outro para. 36 
 37 
Fabi: Para comparar. 38 
 39 
✖⌥ Professora IV: E muito do que ele é importante tem a ver com zero, quando a gente 40 
pensa em distâncias muito grandes, a gente pensa na ordem de grandeza, a gente tem as 41 
potências de dez, onde o zero tem esse valor de importância para construir essa ordem de 42 
grandeza, os zeros à direita, que é diferente do nada, e também quando você vai falar de 43 
coisas muito pequenas como as substâncias que agora você já tem unidades que são 44 
milésimos dos milésimos, que são muito pequenas e que você precisa também de muitas 45 
casas decimais para ver isso. Então, tem essa primeira questão que é você pensar no zero, 46 
no número zero e nos usos que você faz do zero para você dar significados a outros 47 
números, e aí eu acho que poderia parar por aí, se você não reflete muito, você para por aí, 48 
mas como você mandou o e-mail e eu fiquei pensando no zero, e eu pensei em muitas 49 
coisas. Pensei assim, primeiro de você pensar nos sentidos que este zero assume, sentidos 50 
no contexto que ele está sendo usado, aí eu pensei primeiro em contextos não matemáticos, 51 
como por exemplo de você usar o zero nos códigos, no código de barra, no telefone, no 52 
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CPF. Esse zero ele tem um significado de código, num determinado momento ele funciona 53 
igual a qualquer outro número, ele tá lá fazendo o papel de qualquer outro dígito que você 54 
coloca ali, em contrapartida ele também tem um valor aí na hora que você vai calcular os 55 
dígitos verificadores, se tem lá, se não me engano no CPF, o meu começa com 006, então 56 
esses zeros são multiplicados por potências de 10 para gerar os últimos dígitos verificadores 57 
do CPF, como nas contas, na verdade eles não vão fazer diferença. 58 
 59 
Fabi: Ele vai fazer diferença na hora de achar o dígito verificador, acho que eu já vi uma 60 
atividade dessa. 61 
 62 
⌥%✖  Professora IV: Quando você tem os códigos você tem o zero, o zero ele tem a 63 
questão de só estar representando um código ali, depois ele tem o valor do zero como nada, 64 
porque quando você vai multiplicar o zero por uma potência de dez vai dar zero, mas 65 
também ele tem a posição, que a posição dele que vai gerar as potências, vai multiplicar e 66 
consequentemente os outros números que não vão ser zero, vão ser multiplicados pelas 67 
outras potências, isso vai gerar uma diferença, porque se você mudar a posição do zero 68 
você vai multiplicar esse outro número por outro valor e aí você vai gerar um código com 69 
dígito verificador diferente, então ele tem esses sentidos aí, que eu acho interessante nos 70 
códigos, você vê porque ele tem três comportamentos. E aí quando você pensa no mundo 71 
eu acho que você vai, assim, pensei nos códigos mas você tem muita coisa para pensar, 72 
entendeu?, você tem muita coisa pra pensar, nas contas, que é uma análise que eu não fiz 73 
mais, de você pegar as contas do cidadão, de você pegar informações mesmo, que estão 74 
vinculadas na mídia, de repente você vai ver outros sentidos que, ou esses mesmos 75 
sentidos em outros contextos, eu acho que você tem muita coisa para olhar aí, nesse 76 
sentido, da matemática mais, que o Romulo chama da rua, essa matemática da rua você 77 
tem muita para olhar, e em contrapartida assim, se você pensa nos contextos matemáticos e 78 
nos elementos que você estuda de matemática. Então, é, é engraçado. 79 
 80 
Fabi: O que é engraçado? 81 
 82 
# Professora IV: É engraçado isso, por exemplo, se você pensa num contexto puramente 83 
geométrico, você está falando só de números positivos aí, porque você está falando de 84 
medidas, mas quando você começa medir com alguns padrões que você estabelece para 85 
ensinar matemática, aí você tem a questão do zero, porque quando você trabalha com  86 
medida orientada, quando você trabalha com medida orientada, que vale a posição, a 87 
mudança de orientação é exatamente no zero, e isso você tem, por exemplo, no modelo do 88 
círculo trigonométrico, quando você vai projetar, e tem três sentidos aí para pesquisar, dois 89 
são muito semelhantes, são nas projeções do seno e do cosseno, que você projeta o 90 
cosseno no eixo horizontal e o seno no eixo vertical, só que essa projeção é orientada, 91 
então ele vai mudar o que é você projetar zero aí, o que é esse cosseno, o que é esse seno, 92 
então isso já é um sentido que eu acho que diferente, até de verificar: esse zero tem 93 
significado? Como é que as pessoas veem essa projeção? Isso já é uma questão que eu 94 
acho interessante. Quando você pensa no círculo trigonométrico, você pensa nas voltas que 95 
você dá, mas na verdade você sempre reduz, porque é uma coisa que eu tenho, eu acho 96 
que você nunca anda mais que 360 graus, então essa é a ideia, então se você está de 0 a 97 
2𝜋 ali, eu estou falando como medida, ou se você anda ao contrário, você tem o zero ele 98 
tem o sentido de mudança de orientação, do círculo, do disso aqui corporificado está bem 99 
explicado, esse zero tem um sentido diferente aí, que você anda para lá, anda para cá, que 100 
talvez seja um sentido parecido com o sentido do zero nos conjuntos numéricos quando 101 
você começa a construir a partir do conjunto dos números inteiros, mas de qualquer maneira 102 
ele tem uma referência diferente dessa referência pra esquerda e para direita, aqui você 103 
está dando voltas no mundo.  104 
 105 
Fabi:  No círculo trigonométrico vou pensar, vou para cá positivo, vou para cá negativo, a 106 
partir daquele zero e na reta eu estaria, assim, pra cá e pra cá.  107 
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 108 
#  Professora IV: É, porque você tem, na verdade no círculo trigonométrico, interessante é 109 
que você tem um zero como origem do plano cartesiano.  110 
Fabi: Você tem dois zeros ali. 111 
 112 
#$= Professora IV: É, quando você vai ver projeções você tem o (0,0) que é origem do 113 
círculo, o plano cartesiano também tem um zero diferente pra começar de tudo, quando 114 
você tem ali, então você tem o (0,0), então você vai ver as projeções, esse zero é diferente, 115 
que ele é um zero de duas dimensões, quando você vai dar as voltas no círculo 116 
trigonométrico, o seu zero que é origem é (1,0) que a partir dele que tudo começa, que é por 117 
onde você começa dar as suas voltas, que já é uma outra visão. Na trigonometria você tem 118 
essa questão assim que dá para ver muita coisa. Na exponencial e no logaritmo ele vê, que 119 
significado tem o zero, o que é o logaritmo zero, então assim, será que o aluno vê, ele vê as 120 
técnicas do logaritmo ou ele entende que o logaritmo é o expoente, que eu escrevo, 121 
logaritmo é o expoente, logaritmo é o expoente, entendeu? Que aí esse zero tem um sentido 122 
do um, assim que ele vai dar o dois elevado a 0 que é 1, ali na coisa, entra na questão 123 
assim, quando é que este logaritmo vai ser zero e o que isso muda no comportamento 124 
dessa função, porque que a exponencial não atinge zero e se eu colocasse, a gente faz a 125 
exponencial com base só positiva mas se eu colocasse negativa o zero também não faria 126 
sentido nesse contexto, é positivo por quê? Mas aí nesse caso, não sei, dá para investigar 127 
isso daí, não sei se isso leva a algum lugar. O zero no plano complexo, o que que é, então 128 
assim a gente tem o sentido de multiplicar por zero, que já é uma coisa abstrata, o que é 129 
multiplicar por zero? Isso na verdade é um axioma que sai da estrutura de anel que zero 130 
vezes um número é igual a zero, tem a ver com a construção de oposto, mas como isso tem 131 
um significado dentro da abstração, essa operação não é uma coisa muito concretizada, 132 
mas assim, você tem lá zero vezes qualquer número é zero. Quando você pensa na 133 
multiplicação de dois números complexos, você, é interessante você ver, porque a 134 
multiplicação nos números complexos você pode ver como uma rotação de um pelo outro 135 
seguido de uma dilatação, e aí também tem outro sentido do tamanho, que aí tem o sentido 136 
de medida, que também dá para investigar aí. Pensando que esta questão, eu vi estes dias, 137 
ontem a gente conversou sobre isso, a questão do zero raiz, eu li, não sei muito bem, eu li 138 
alguma coisa que dizia que zero é para função e raiz é para equação, que é assim, quando 139 
você tem uma raiz você tem uma equação, você tem uma raiz, eu nunca tinha diferenciado 140 
isso dessa maneira, tem uma raiz, você vai procurar um valor que é solução daquela 141 
equação e quando você tem uma função você tem o zero, porque é o valor onde o y vale o 142 
zero daquela função, acho que é isso, mas tem que pesquisar mais sobre isso, mas aí nas 143 
equações e nas funções também tem esses sentidos do zero e na equação o que que 144 
acontece é, essas equações que são identidades, onde o x=0 é solução, mas que são 145 
identidades, são igualdades que são verdade sempre, como você pega, você pegar ax=bx 146 
com a e b diferente de zero, isso vai ser uma verdade sempre, essa identidade tem lá as 147 
identidades trigonométricas, às vezes a pessoa acha que está falando a mesma coisa, mas 148 
é a identidade, ampliando para isso você tem o zero polinomial, quando você estuda os 149 
polinômios, não sei o quê, que aí eu acho que de repente nem dá pra ir porque vai ser muita 150 
coisa.  151 
 152 
Fabi: Mas eu estou tão feliz, porque eu estava tão angustiada que não tinha nada para falar 153 
de zero. 154 
 155 
Professora IV: É, mas assim, eu acho que nesses contextos, no contexto fora da 156 
matemática, que eu achei muitas coisas interessantes para investigar aí, primeiro, quando, 157 
será que muda alguma coisa quando eu estou falando do zero num contexto cotidiano, 158 
quando eu estou dentro de uma sala de aula de matemática?  159 
 160 
Fabi: Muda o contexto de onde você está falando. 161 
 162 
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Professora IV: Mas muda, assim, muda o significado do zero? Entendeu? Não sei 163 
responder isso para você, o certo é que em situações cotidianas as pessoas lidam com isso, 164 
na sala quando vai falar de uma trigonometria, você vai falar de situações onde você tem 165 
que colocar o aluno nessa situação, mas existem inúmeras situações que ele já vive, que 166 
ele já vivencia. E é interessante, porque você já tem uns discursos sobre o zero, né? Mas 167 
então, assim, eu sei que a gente não tem muito a questão de comparar, mas eu acho que é 168 
uma questão interessante é, que eu acho que pra você é o seguinte, esses depoimentos 169 
que você já tem lá, você já tem algumas coisas que apareceram ali, quando você for fazer 170 
com os alunos surdos será que a vivência deles vai modificar a natureza desses 171 
depoimentos, no sentido assim, o que eles vão valorizar mais, eu acho que nessa, eu acho 172 
que talvez assim, nesses relatórios dos alunos podem surgir outras coisas interessantes 173 
para analisar que ali já vai surgir uma tendência assim, pode ser que esse discurso sobre o 174 
zero independa dessa vivência, será? Eu não acredito nisso, mas. 175 
 176 
Fabi: Quando eu fiz, até foi interessante, por exemplo, os alunos que eram do EJA, eles 177 
chamaram a atenção pras coisas como por exemplo, eu gosto quando aparece um monte 178 
de zeros na minha conta bancária, sabe assim, levaram, ah, o zero é número muito triste 179 
que é o que acontece comigo depois que eu recebo o meu salário, eu achei legal, porque foi, 180 
mostrava mesmo, que a pessoa estava dentro, não foram falas que apareceram nas 181 
crianças, elas não falaram disso, elas falaram, até no Ensino Fundamental, 6o ao 9o ano, a 182 
fala maior era a questão da nota, tirar zero, era o que era mais forte, zero é nota, aquela 183 
nota baixa, aquela nota vermelhinha, aquela nota bem vermelha, sabe assim, isso foi o que 184 
mais puxou, agora não sei como vai ser com alunos surdos e alunos cegos. 185 
 186 
Professora IV: É claro que assim, é muito amplo, quando você fala dos surdos e dos cegos, 187 
você também vai ter os contextos que eles estão inseridos, que não são só o contexto dessa 188 
realidade que eles estão vivendo, porque, por exemplo, vai fazer diferença se eles estão 189 
numa escola mista, vai fazer diferença se ele está numa escola só de cego, vai fazer 190 
diferença a faixa etária. 191 
 192 
Fabi: Tudo vai fazer diferença. 193 
 194 
Professora IV: Porque eu acho que a gente entra nessa vivência, tem outras que são tão 195 
complexas quanto qualquer outro adolescente e qualquer outra vivência, você entra numa 196 
questão assim que eu acho que tem muita investigação interessante para fazer, nesse 197 
sentido, mas eu acho que seria interessante também você coletar alguns depoimentos, para 198 
você ver os rumos que você pode seguir, entendeu?  199 
 200 
Fabi: Porque eu estava com a ideia assim de fazer três, fazer uma investigação assim com 201 
crianças do quarto, do quinto ano, a última série do Ensino Fundamental, acho que é 202 
fundamental mesmo que chama, fundamental I e fundamental II, nem sei, aí então 5º ano, 203 
9º ano e 3º ano do Ensino Médio, aí eu queira achar alunos cegos e surdos que estivessem, 204 
não sei se vou conseguir, a ideia era nessa, porque além de escutar depois eu queria 205 
pensar, o que você acha, por exemplo, eu pensava em fazer uma intervenção, dentro 206 
desses sentidos de zero matemático que você colocou, porque também acredito que a 207 
escola é um ambiente que você vai discutir outras coisas. 208 
 209 
%  Professora IV: Eu acho que essa questão da intervenção é interessantíssima, vou fazer 210 
um paralelo, quando eu recebi o e-mail da professora Fabiane que ia fazer uma entrevista, 211 
prezada professora, não sei o quê, eu falei, nossa, que chique, eu pensei, gente, eu não 212 
tenho nada para falar sobre o zero, o que que a Fabiane está fazendo comigo, primeira 213 
coisa que eu pensei, vai ser uma entrevista tão, eu não tenho grande coisa para falar sobre 214 
o zero, e aí quer dizer foi o zero como nada, o nada nesse sentido, como o nada falar ali, e 215 
aí teve um tempo disso, na verdade eu não fiquei pensando diretamente no assunto, mas 216 
ele ficou rondando a minha mente nesse tempo ai, tem uma frase acho que, o nome do 217 
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rapaz, mas espera aí que eu vou fazer igual a Janete, ele diz: zero, esse é nada que é tudo. 218 
Quem é que escreveu isso? 219 
 220 
Fabi: Não é aquele Kaplan? 221 
 222 
Professora IV: Não, é uma coisa mais simples, eu tenho anotado isso, mas eu acho que é 223 
isso, primeira coisa que você pensa, nada, e de repente quando você começa a pensar, 224 
nossa já dá para escrever uma tese sobre o zero, uma dissertação. 225 
 226 
Fabi: É interessante pensar que na matemática você usa uma mesma palavra para 227 
diferentes ideias. O mesmo zero que não é o mesmo zero. Você não pode colocar todos 228 
esses zeros na mesma sacola. 229 
 230 
★  Professora IV: Tem uma outra coisa que é o zero no infinito para dentro. 231 
 232 
Fabi: Você está pensando no infinitamente pequeno?  233 
 234 
★  Professora IV: No infinito para dentro, porque tem o que a gente chama assim, acho que 235 
é uma coisa muito interessante na matemática que eu falo assim que é o infinito para fora e 236 
o infinito para dentro, que quando você fala no infinito para fora, você está basicamente em 237 
processos indutivos, por exemplo 10, 11, 12, infinito, entendeu? Mesmo que este infinito 238 
esteja na parede, porque eu brinco assim, os raios da física se projetam infinitamente, não 239 
tem isso na física? Mas você vê a imagem na parede, na realidade o infinito está na parede, 240 
para mim, mas assim, o que acontece, mas quando você pensa nesse infinito indutivo que, 241 
você fez um, fez outro e aquilo vai, vai crescendo, vai diminuindo, tem uma ideia de 242 
construção, posso dizer que seja mais simples, mas como ela é indutiva, e como a gente, 243 
como o ser humano, eu li esses dias isso, que o ser humano tem essa necessidade de fazer 244 
padrões, talvez isso tenha a ver com esses processos indutivos que a gente constrói com 245 
uma determinada forma de pensar, a gente vai andando para sempre, aquela coisa assim, 246 
quando a gente fala do infinito para dentro, que é o infinito que está lá dentro do intervalo, 247 
infinito das sequências infinitas que convergem para um valor, é muito pior, dá para vinte 248 
anos de pesquisa, porque, quando você fala infinito que ele não é materializado, não é 249 
materializado por quê?  250 
 251 
Fabi: Você quer falar que esse infinito é um zero? 252 
 253 
Professora IV: Eu quero falar que existe assim, algumas coisas aí, por exemplo, quando 254 
você fala 0,9999... é 1, isso é uma quebra de paradigma, para quem estuda matemática, eu 255 
lembro que, eu falei sobre isso na faculdade, e quando eu falei sobre isso na faculdade eu 256 
fiquei uma noite sem dormir, eu sabia que aquilo que foi me falado era certo. 257 
 258 
Fabi: Realmente não dava para colocar um número ali entre os dois. 259 
 260 
★  Professora IV: Mas como é que um número finito é infinito. Tudo bem, essa ideia não dá, 261 
que numero vou colocar nesse meio, mas até essa ideia, porque tem que existir um número 262 
aí nesse meio, não podia ser só 0,99999 e o outro 1, porque que tem que existir um número 263 
nesse meio. Como estudante de matemática eu vivi momentos de muito conflito com a 264 
matemática e de algumas coisas que foram, que apareceram ali e que assim eu sabia que 265 
estavam certas porque o meu professor não ia me falar uma coisa errada, mas que era um 266 
absurdo, era um absurdo. Do que eu refleti esse infinito quando ele é pra dentro ou quando 267 
você tem um delta que tende a zero, você que está dando cálculo de repente, até 268 
interessante olhar isso, o que é esse delta maior que zero, né, que delta é esse? Os alunos 269 
acreditam? 270 
 271 
Fabi: Essa coisa que chega tão perto mas que não é aquela coisa. 272 
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 273 
★  Professora IV: E é uma ideia diferente que eu estava falando, estava brincando, a gente 274 
estava numa festinha, e tinha pouco salgadinho, então, tinha assim eles colocavam dois, aí 275 
colocaram três, eu comi um o meu amigo comeu outro, e aí ele pegou e falou assim: vamos 276 
brincar de PG, porque aí a gente fica comendo por muito tempo o mesmo salgadinho, aí de 277 
repente chega outro. Aí eu comi metade, ele comeu metade da metade, eu comi, coisa, ele 278 
comeu a outra metade, aí eu falei assim, ele veio pra mim e eu falei, não quero, está babado, 279 
acabou infinito aí, 5, n=5, acabou o infinito, quer dizer, você não consegue vivenciar, o que 280 
eu digo assim, você pode, você faz atividades com os alunos extremamente indutivas, mas 281 
quando você está indo para margem do zero aí, quando.  282 
 283 
Fabi: Indo para o infinito chegando no zero. 284 
 285 
★  Professora IV: Quando você está infinitamente convergindo para o zero, você não tem 286 
vivencia disso. 287 
 288 
Fabi: Seria uma ideia interessante de discutir com os alunos, até fiquei pensando nessa sua 289 
ideia do salgado. 290 
 291 
Fabi: Por que infinitamente indo para o zero é interessante. 292 
 293 
Professora IV: Infinitamente indo pro zero é uma coisa de doido. É uma coisa de doido 294 
mesmo. 295 
 296 
Fabi: E a divisão por zero, o que você acha? De discutir, porque é uma coisa, algo que as 297 
minhas experiências assim, em sala de aula, toda vez que isso acontece pode ser aluno do 298 
Ensino Médio, eles tem às vezes a tendência de achar que aquilo é zero, não sei se você já. 299 
 300 
★$  Professora IV: Eu acho que a divisão por zero ela passa por uma outra ideia que eu 301 
acho, que é muito dentro da matemática, não sei se isto está muito fora, tento fazer um 302 
paralelo às vezes com coisas que a gente vivencia. Você tem a impossibilidade e a 303 
indeterminação e isso é uma coisa assim, que eu acho que é um pensamento muito 304 
matemático mesmo e é uma coisa também, é como se você, não tem como, quando você 305 
vai conhecer uma nova cultura, você tem que conhecer para se sentir nessa cultura, não 306 
tem assim, agora, eu entendo essas regras, eu acho que na matemática tem muitas coisas 307 
assim, eu acho que esse é um sentido, que é uma forma matemática de ser, sabe que, 308 
assim você pensar, o que que é impossível e o que é indeterminado, o que significa um 309 
sentido assim, porque parece simples quando você fala, é impossível quando eu vou dividir 310 
5 por zero, então se essa divisão existisse é porque eu posso pegar um coleguinha 311 
multiplicar por zero e dar cinco, ah, mas isso é um absurdo, ou é uma contradição, isso é 312 
impossível de acontecer, que é isso que gera muitas deduções matemáticas, não 313 
exatamente isso, mas você chega a situações impossíveis, então não pode ser isso, isso 314 
não pode existir dessa maneira, não é uma maneira, uma das maneiras que o pensamento 315 
matemático se desenvolve é você chegando, chegar a situações. 316 
 317 
Fabi: Chegar um momento e dizer: isso é impossível  318 
 319 
Professora IV: Isso é impossível, então eu tenho que ficar com todo o resto 320 
 321 
Fabi: Talvez o ser humano queira vencer o impossível, porque quando você vai para o 322 
cálculo, aí você quer tornar a divisão por zero possível. 323 
 324 
Professora IV: Exatamente porque é impossível, porque, e aí é essa questão que vai 325 
passando a margem do que a gente vai aprendendo de matemática, e eu não sei se os 326 
próprios professores de matemática fazem essas conexões às vezes, porque naquele 327 
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momento é impossível, porque você quer encontrar uma operação que chama divisão, isso 328 
é uma operação binária, você quer que ela tenha um resultado e um único resultado.  329 
 330 
Fabi: é a questão da unicidade. 331 
 332 
Professora IV: Que está lá dentro das operações, só que aí você extrapola isso quando 333 
você começa a estudar essas mesmas situações com variáveis envolvidas, porque você não 334 
está mais querendo uma resposta única, você está querendo analisar um comportamento, 335 
então esse mesmo contexto que tem lá o 5 sobre zero, que tem lá o 5 sobre zero, lá que 336 
você diz não existe, mas quando você está num comportamento de função, que você tem lá 337 
o positivo dividido por zero, você está analisando um comportamento, um número dividido 338 
por zero, você está analisando esse comportamento, e esse comportamento aí, esse pode ir 339 
para zero muito devagar, e esse pode ir para infinito, quem é que vai ganhar aí. Você já está 340 
analisando isso em outras situações, e que você quer produzir outros resultados e que 341 
também vão ter significados dentro dos modelos que você está analisando, até pra você 342 
analisar, os modelos mesmos de alguns fenômenos, que está tendo um significado para 343 
isso, e que é uma matemática que a gente, por exemplo, a gente vê muito assim, a gente 344 
está analisando esse comportamento e a gente não tem muita ideia, não materializa isso, se 345 
convence disso, acredita nessas regras, brinca desse jeito, mas se você perguntar para um 346 
professor de matemática, então me dá um exemplo de um fenômeno que você tem que 347 
estudar isso, eu acho que vai ser difícil você encontrar um exemplo, que é uma questão 348 
assim, é interessante isso que agora a gente tem a necessidade muito mais, muito maior de 349 
materializar aquilo que a gente trabalha na matemática, até como professor e tem coisa que 350 
a gente não consegue.  351 
 352 
Fabi: Tá dentro daquela lógica ali, parece que... 353 
 354 
Professora IV: E existe, como assim, por exemplo, eu estava, eu vi uma palestra, há muito 355 
tempo atrás, divina, daquele rapaz da ONU, o brasileiro que estava falando sobre a questão 356 
do aquecimento global, quando teve a reportagem no Fantástico o Projeto Fundão fez uma 357 
palestra de abertura com esse cara, ele é bioquímico, mas gente, que palestra maravilhosa, 358 
ele mostrou muitos modelos e mostrou como a matemática se aplica nesse modelo, mas é 359 
uma coisa que o professor de matemática não é, você não procura no Google e acha, uma 360 
coisa que o professor de matemática não tem acesso a essas coisas ainda, eu acho que 361 
esta é a questão, olha só a natureza dessa complexidade, tudo bem, eu tenho lá uma coisa 362 
variando, dividindo por uma coisa que está indo para zero, isso existe na prática, o cálculo 363 
está muito direcionado a fenômenos que existem e que são estudos que tem lá na física, na 364 
química, em equipes multidisciplinares, não sei o quê, só que a gente não conhece esses 365 
modelos, será que se a gente trabalhasse isso com modelos não seria muito mais legal que 366 
trabalhar nessa abstração de pensamento que a gente trabalha, a gente tem as nossas 367 
limitações também, de explorar algumas situações, se eu, a questão assim, a diferença 368 
entre o exemplo e o exemplar, talvez seja um protótipo, não tem assim, você pega assim 369 
uma situação, e você dá um exemplo, pode ser só um exemplo, uma aplicação direta, não 370 
tem aquele que é exemplar, ele tem todos os significados que você quer explorar naquele 371 
contexto, acho que é mais ou menos isso, entendeu, falta os exemplares,  372 
 373 
Fabi: Pra convencer quem está aí. 374 
 375 
Professora IV: Eu acho que o estudo de função, ele tem essa fragmentação, quando você 376 
está no modelo da polinomial do segundo grau, do primeiro grau, onde você consegue fazer 377 
problemas que nem sempre são interessantes, mas que são problemas 378 
 379 
Fabi:  Que justificam. 380 
 381 
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Professora IV: Que justificam, você está lá no galinheiro, você quer construir, você tem lá 382 
uma cerca, mesmo que você nunca vai cercar nada na sua vida, ele consegue visualizar o 383 
galinheiro, ele vê o fenômeno, a variação, ele vê aquele, você está numa situação que você 384 
consegue traduzir numa situação que pode não estar no contexto daquele aluno mas que 385 
ele consegue é visualizar aquilo ali e quando você está no zero você fica muitas vezes 386 
dentro da própria matemática, então quando você pega lá, você tem lá a exponencial, 387 
assíntota. 388 
 389 
Fabi: Ah, então, isso que eu ia perguntar para você, assíntotas seriam um zero? 390 
 391 
Professora IV: Assíntota é um sentido do zero, não é. Com as suas translações, mas na 392 
verdade tudo é zero, né? 393 
 394 
Fabi: Menina, eu não tinha nada para o doutorado agora você está dizendo para mim que 395 
tudo é zero? 396 
 397 
Professora IV: Porque tudo você arruma um sistema de eixos coordenados conveniente e 398 
joga para o zero, então tudo é zero. 399 
 400 
Fabi: Primeiro não se tinha nada para dizer agora conclui no final que tudo é zero. 401 
 402 
★ Professora IV: Tudo é zero, quer dizer, tudo você joga pro zero, a assíntota ela pode 403 
estar aqui, mas você pode jogar para que esses eixos sejam os eixos coordenados, é isso 404 
que eu quero dizer. Que entra nesse contexto que na verdade é assim, que zero é esse aí? 405 
que você está indo infinitamente e que você nunca toca, mas que zero é esse aí? Esse zero 406 
assintótico que é o infinito para dentro, esse zero assintótico ele é interessante e eu acho 407 
interessante pensar também em situações tipo a do salgadinho, tipo assim, pensar em 408 
situações onde o aluno possa ter uma vivência disso, entendeu? Quer dizer, tudo bem que 409 
eu acho que a gente não consegue assim, talvez o ideal seria a gente realmente pegar 410 
modelos fenômenos que levassem a essas coisas, isso a gente não consegue 411 
principalmente a nível de ensino médio, mas se a gente pega situações onde a gente está 412 
explorando essas sequências, que o aluno vai, por exemplo, será assim, que se o cara 413 
pegar, por exemplo, uma calculadora que eu acho que é interessante, que você está dentro 414 
da própria matemática ali, mas você tem uma função lá, não sei o que que vai para o zero, e 415 
aí você fixa essa função que vai para zero e varia essas funções, será que se o cara 416 
investiga numericamente ali ele não vai visualizando que aquela ali, as estruturas vão ficar 417 
perto do um e a outra lá para o infinito e que essas que vão para o infinito tem umas que vão 418 
numa velocidade, né?, e outras vão ficar ali paradinhas, isso aí já dá três teses.  419 
 420 
Fabi: A gente nem falou do vetor nulo, o vetor nulo é outro zero? 421 
 422 
' Professora IV: O vetor nulo é outro zero, mas esse zero do vetor, esse zero do vetor não 423 
tem setinha, fere o vetor, o vetor nulo fere, eu acho que o vetor nulo é tão abstrato que ele 424 
fere, porque quando você fala assim, que é um segmento orientado com direção e sentido, e 425 
é interessante aí que você está com as classes de equivalências de todos, o vetor (2,1) é 426 
classe de equivalências de todos os vetores que podem ser aplicados em todos os pontos, 427 
gente, isso aí é muito doido, é um vetor que tem uma infinidade envolvida aí, o vetor, o 428 
segmento tem uma infinidade de pontos que ele pode ser aplicado porque não é isso que 429 
interessa, o que interessa é a direção, sentido e módulo que eles têm. 430 
 431 
Fabi: E aí onde está o vetor nulo? 432 
 433 
Professora IV: Onde está o vetor nulo? 434 
 435 
Fabi: Em todos os lugares? 436 
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 437 
Professora IV: É, quer dizer, não é, o vetor nulo ele faz parte daquela ideia da matemática 438 
que você faz as coisas para consertar, para que aquilo faça sentido e você tem a condição 439 
de uma estrutura de corpo nos reais, e isso se estende para você ter um sentido de espaço 440 
vetorial, você precisa do vetor nulo, e aí você coloca esse vetor para tudo funcionar bem, a 441 
matemática faz essas coisas né, define n elevado a zero igual a 1 para tudo funcionar bem, 442 
pode não ser um, porque tem isso também, olha só que legal, quando você faz o dois 443 
elevado a zero você diz lá para o aluno que todo número elevado a zero é igual a 1 e aí 444 
geralmente o professor demonstra dividindo dois números ou olhando, por que você faz isso? 445 
Porque você quer que aquelas propriedades das potencias sejam válidas, você quer isso, 446 
então você faz de propósito e aí você define que 1 elevado a zero é 1, mas tem um artigo na 447 
RPM que você tem que ler, mas quando você faz usando polinômios você diz que o 448 
polinômio é um somatório de i=0 até n, 𝑎𝑛𝑥𝑛, para qualquer x, então, existe o x igual a zero e 449 
existe o n igual a zero, então o zero elevado a zero nos polinômios é um, entendeu? E todo 450 
mundo passa batido, se entendeu o que eu falei, falei rápido à beça. 451 
 452 
Fabi: Entendi o que você falou, eu nunca vi, eu nunca prestei atenção nisso, x pode ser zero 453 
e o n pode ser zero, então ali tem um zero elevado a zero que é 1 que vai surgir o a.  454 
 455 
Professora IV: Tem um artigo na revista, mas eu tenho isso e posso até escanear se você 456 
quiser ler logo, que fala do zero elevado a zero só, entendeu? Porque esse zero elevado a 457 
zero é um, quando você estuda polinômios, em outro contexto ele é infinito, né? Então 458 
assim, a questão assim de você arrumar, e aí o que você vai fazer nas teorias que você 459 
quer ver, esse aqui tem que se comportar como, aí você diz que ele vai se comportar aqui 460 
para aquilo tudo fazer sentido e o zero do vetor eu vejo isso, ele não tem significado nenhum, 461 
porque quando eu estou pensando em adição, operação mesmo com vetor, é, eu penso 462 
assim, quando eu estou nos números, né, que estou pensando assim, eu tenho duas 463 
bananas e depois no dia seguinte eu não ganhei nenhuma, eu ganhei zero, essa coisa, o 464 
dois mais zero, apesar de ter uma situação diferente ela tem uma situação concreta aí, está 465 
entendendo? Agora, quando eu estou com vetor, vou somar dois vetores, aí somar é 466 
transladar, vou transladar um pelo outro, não faz sentido nenhum eu transladar um vetor por 467 
uma coisa nula, isso não existe na prática, entendeu? 468 
 469 
A fita acabou e a entrevista se encerrou por conta do tempo.  470 
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5) Professor V - Heliel 
 
 
Fabi: Bom, Heliel, é o seguinte: o que eu quero perguntar primeiro para você é o seguinte: 1 
O que é para você o zero? 2 
 3 
Heliel: O que é para mim o zero? Bom, o zero é um monte de coisas pra mim. 4 
 5 
Fabi: Pode falar 6 
 7 
# Heliel: Bom, primeiro o zero é um número, o zero é um algarismo, o zero é um número e 8 
ele pode representar muitas coisas. O zero na reta numérica pode representar, indo partindo, 9 
dele como partida, para sequenciar os números naturais1. Ele, se a gente for pensar 10 
também, indo para os números inteiros e aí eu vou contextualizar falando que os números 11 
abaixo de zero, começa os negativos pra relacionar com temperatura, então eu uso ele 12 
como referencial. Se eu for fazer uma comparação também, os números, entre os negativos, 13 
quanto mais próximo do zero maior, quanto mais distante menor2, então novamente o zero, 14 
usa ele como uma referência, um referencial. E vou usar fala de aluno meu aqui também, 15 
que eu estou agora, porque.  16 
1) sinalizou o zero lugar 17 
2) sinalizou próximo e distante 18 
 19 
Fabi: Pode falar 20 
 21 
%✖( Heliel: Porque quando cai na aula assunto sobre o zero, eles muitas vezes pensam: 22 
Ah o zero não é nada, tudo isso para dar zero, professor. Aí se você vai questionando, a 23 
gente percebe que o zero ao mesmo tempo que não é nada, pode representar tudo também, 24 
uma quantidade grande, porque se eu vou colocando zero após zero, o número vai 25 
aumentando cada vez mais, também. E por um outro lado, o zero, ele pode recair em outros 26 
contextos, também. Está muito na moda falar zerou, se tem algum conflito, alguma situação 27 
que alguém se indispõe com outra pessoa e quando entra em acordo, faz as pazes, então 28 
zerou, vamos começar do zero de novo, vamos retomar daqui.  29 
(apesar de a câmera não pegar toda a mão de Heliel, nesse momento ele faz um movimento 30 
para a direita, como se “limpasse”) 31 
 32 
Fabi: Nossa, mas você fala isso bastante? Assim, zerou? 33 
 34 
Heliel: É, várias pessoas falam, às vezes no trabalho mesmo, acontece alguma coisa, 35 
quando a gente fala assim, bom gente, está tudo ok, zerou, está zeradinho, posso mandar. 36 
 37 
Fabi: Legal, assim eu já tinha ouvido, mas não era uma coisa que eu achava que era tão 38 
falada. 39 
 40 
&# Heliel: Também tem outras questões, zero é bom, zero é ruim, se eu tenho zero dívidas 41 
é muito bom. Isso por um outro lado também, que eu vejo que dá para usar e até de 42 
perceber que as pessoas falam, não é, Fabi? Se eu tenho zero dívidas isso é muito bom, 43 
isso também foi uma fala de uma aluna, que eu estou no EJA com algumas turmas, estou 44 
usando muito o zero esses dias, porque eu estou trabalhando com eles justamente o 45 
conjunto dos números inteiros e quando eu estava nos naturais era tudo belezinha. Mas 46 
para introduzir os inteiros, a gente acaba usando o zero como referencial, na questão de 47 
temperatura, na questão de reta numérica e aí uma aluna falou: ah, eu só gosto do zero 48 
quando eu vejo que eu não tirei zero na prova. Eu achei muito engraçado, foi uma 49 
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senhorinha que comentou isso comigo, professor, eu só gosto do zero quando eu vejo que 50 
eu não tirei zero. 51 
 52 
Fabi: Que belezinha 53 
 54 
Heliel: Se não, eu não gosto do zero. O zero também, ele está contextualizado, não é, Fabi? 55 
Assim, se a gente olhar ao redor, ao nosso redor a gente percebe o zero em várias lugares.  56 
 57 
Fabi: Heliel, perdi você, voltou. 58 
 59 
⌥ Heliel: Eu estava começando que o zero está no nosso contexto, para todos os lados 60 
que nós olhamos no mundo, lá fora a gente encontra o zero, zero na placa do carro, zero no 61 
número das casas, zero nos nossos sentidos do corpo, número de blusa, número do sapato. 62 
Então, a gente também tem o zero nesses outros contextos, e acho que isso acaba, pode 63 
contribuir para trazer sentidos para os alunos também. A gente tem o zero também 64 
importante que eu acho, na computação, por conta do sistema binário, então desse 65 
conhecimento de número binário, computação, que resulta em tantas outras influências que 66 
nós temos. 67 
 68 
Fabi: E assim, o que você acha importante que os alunos saibam sobre o zero, você como 69 
professor de matemática? O que você acha que é importante que eles saibam sobre o zero? 70 
 71 
$ Heliel: O que eu acho que é importante que eles saibam sobre o zero? Mais difícil que a 72 
outra. Olha, Fabi, eu acho que é importante que eles entendam a princípio que o zero é um 73 
número como os outros números, embora em alguns momentos tem algumas 74 
particularidades, como elemento neutro, como quando a gente vai trabalhar com potência, a 75 
gente tem o expoente zero, que tem mais essa particularidade, na multiplicação outra 76 
particularidade, a questão da multiplicação de um número por zero, o produto vai novamente 77 
ser o zero, o zero parece que ele acaba vencendo todos os outros números, na 78 
multiplicação, todo mundo que for brigar com o zero, vai perder, porque vai dar zero. 79 
 80 
Fabi: Que ótimo 81 
 82 
Heliel: Não é verdade? Na divisão, pra ficar bem marcado quando for para conjunto dos 83 
racionais, que aí o denominador não pode ser zero e aí ele ganha de novo, porque não pode 84 
brigar com ele outra vez. 85 
 86 
Fabi: Que ótimo, adorei. 87 
 88 
#=★ Heliel: E aí, mais pra frente, relacionar com o plano cartesiano, que aí ele vai ser a 89 
origem, o cruzamento dos eixos, futuramente também, trabalhar com zero da função, zero 90 
da equação para representar as raízes. Então eu acho que é difícil até no começo assim 91 
para os alunos, é difícil, porque eu acho que tem até um pouco de falha nossa aí, a gente 92 
ensina conteúdos que envolvem o zero numa série, na outra série a gente ensina conteúdos 93 
que envolvem o zero, na outra a gente ensina, mas em alguns momentos faz falta fazer um 94 
fechamento, amarrar tudo. A gente começou estudando o zero nesse sentido e depois a 95 
gente evoluiu pra esse e aí fechar para o aluno ter essa visão de onde o zero vai 96 
perpassando no conhecimento matemático. Mas eu acho que é complicado em alguns 97 
momentos eles perceberem todo esse movimento que o zero acaba fazendo e aí 98 
futuramente na universidade, quando a questão de limites, que tende a zero. Então, eu acho 99 
que dá para ir por esse caminho. 100 
 101 
Fabi: Mais alguma coisa que você lembra do zero? Você lembra alguma experiência assim 102 
que você teve de discussão sobre o zero, tirando aquela que a gente viveu junto lá, que a 103 
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gente perguntou para os alunos surdos de zero. Que você teve assim de zero com os 104 
alunos surdos assim, que você achou interessante.  105 
 106 
Heliel: De discussão, assim? 107 
 108 
Fabi: Ou como eles aprendiam, ou como você achava, que você sentia que eles entendiam 109 
o zero, sabe, o zero número? Se você teve essa experiência também. 110 
 111 
☐ Heliel: Então, assim, eu vou falar de quando eu estava dando aula para eles o que eu 112 
sentia, eu acredito que depois da experiência que eles tiveram com você mudou bastante 113 
coisa, mas eu sentia que eles encaravam o zero como um número que representa uma 114 
quantidade que significava “não tenho nada”, ou que eu tinha uma quantidade que eu gastei, 115 
ou perdi, ou que eu emprestei, que foi subtraída, que eu paguei alguma coisa e aí eu gastei 116 
tudo, fiquei com nada. A impressão que eu tenho da experiência que eles tinham com o 117 
número zero é que era só essa experiência. Eu não percebi ao longo do período que eu 118 
estava trabalhando com eles que eles tinham alguma outra ideia sobre o número zero. 119 
 120 
Fabi: Mas você achou que aquela nossa experiência, aquele vídeo, foi legal para eles assim, 121 
você achou que eles, você sentiu isso? 122 
 123 
Heliel: Eu achei, depois que foi feita aquela experiência com o vídeo e o melhor que eu 124 
achei que eles puderam falar, não foi assim, passou o vídeo e aí o professor falou falou 125 
falou do vídeo. Foi passado o vídeo e eles se colocaram sobre o vídeo, esse movimento de 126 
eles se colocarem, a gente está, na realidade, está mexendo com o que eles pensam sobre 127 
aquilo que eles viram. Então, eu acho que isso foi um ponto chave, contribui muito para 128 
fazer eles pensarem sobre o que, olha a redundância, pensar sobre o que eles imaginavam 129 
ou pensavam sobre o zero, eu acho que contribuiu para ampliar um pouco isso. 130 
 131 
Fabi: Ah, que legal, que bom que ajudou para alguma coisa. 132 
 133 
Heliel: Eu acho, alguns dias depois que eles tiveram os encontros conosco, o Luan mesmo, 134 
o Gabriel, eles continuaram falando, olha o vídeo do prefeito, do zero que tinha sumido, eles 135 
ainda fizeram alguns comentários.  136 
 137 
Fabi: Ah, que legal, bom saber disso, vou escrever no meu doutorado. 138 
 139 
Heliel: Foi muito bacana, eu também adorei o vídeo Fabi, eu não conhecia, achei muito bom 140 
mesmo.  141 
 142 
Fabi: E tem um monte de episódios, você sabe, tem um monte de várias coisas de 143 
matemática, não é só sobre o zero.  144 
 145 
Heliel: Então eu vou até, outro dia eu até comentei com o rapaz lá, da questão do 146 
audiovisual, para ver se ele consegue baixar para mim e compilar para ver se dá para usar 147 
em algum momento, mandar para as escolas. 148 
 149 
Fabi: É uma boa ideia para as suas oficinas. Bom, mas você quer falar mais alguma coisa 150 
do zero, quer acrescentar mais alguma coisa do zero.  151 
 152 
Heliel: Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Eu acho que não, Fabi. 153 
 154 
Fabi: Está joia, foi muito bom.  155 
 156 
! Heliel: Só assim: uma vez, hoje em dia eu acho que é fácil a gente pensar no zero, a 157 
gente pensar em quantidade que representa, na realidade é que não existe, ausência de 158 
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alguma coisa, acho que hoje é mais fácil a gente pensar nisso, mas pensar na época lá, há 159 
dois mil anos atrás, alguma coisa assim, eu acho que foi bastante difícil para eles, criarem 160 
um símbolo, ou pensar em alguma coisa que representasse uma quantidade que não existe. 161 
Se a gente for parar para pensar em como os números foram surgindo, aquela história de 162 
fazer um buraquinho e jogar a pedrinha, sempre partiu-se da ideia de que se tinha alguma 163 
quantidade, não é? Então, eu acho que hoje em dia é um pouco mais fácil, mas foi um 164 
pouco complicado pro pessoal daquela época. 165 
 166 
Fabi: Foi mesmo, acabou? 167 
 168 
✪✖ Heliel: Sim. O Ge está falando que o zero é redondinho e que ninguém quer tirar zero 169 
que os alunos correm do zero porque eles não querem tirar zero. E que ele vai mudando, 170 
depende da posição que ele ocupa, então o zero de acordo com o valor posicional que ele 171 
está, ele vai ser um valor, vai representar, na realidade, tem essa questão do valor 172 
posicional, mas cada ordem que ele ocupar ele está marcando, na realidade a posição vazia, 173 
mas em termos de número está aumentando.  174 
 175 
Fabi: Certo, fala para ele que estão acrescentadas as contribuições dele.  176 



 

 212 

 
ANEXO II - ENTREVISTAS COM ALUNOS SURDOS 
 

 
ENTREVISTAS COM ALUNOS SURDOS – ETAPA I 

 
As sessões de entrevista ocorreram na sala de vídeo da escola Raposo Tavares. Os 

alunos surdos foram agrupados aleatoriamente. O prof. Heliel chamou os alunos que 
poderiam se ausentar das aulas naquele momento e convidou-os para participar da 
entrevista. 
 
Grupo 1 – Alunos 4o e 5o ano do Ensino Fundamental 
 
Heliel: A Fabiane e eu vamos fazer a entrevista, as perguntas, vamos dar um tempinho para 
eles pensarem e aí cada um vai escrever ou desenhar no papel a sua resposta, o que eles 
acham da pergunta que a gente fez para eles e depois cada um vai vir aqui na frente contar 
sua resposta para todo mundo. Vamos pedir para eles se apresentarem? 
 

Os alunos se apresentaram: primeiro o sinal, depois o nome e por último a idade. Os 
nomes fictícios são João, Marcelo, Lucas, Álvaro e Flávia de 13, 15, 12, 16 e 13 anos 
respectivamente.  

 
Heliel: “Essa daqui é a Fabiane, uma amiga minha também professora de matemática, eu 
sou Heliel, vocês já me conhecem de vista, sou professor daqui do Raposo também de 
matemática e a gente está muito feliz de estar aqui hoje com vocês participando desse 
estudo.” 
 
Fabiane: (O que eu vou querer que vocês façam aí no papel é que vocês escrevam ou 
desenhem, o que é para eles o zero?) 
 
Intérprete I: (O quê?) 
 
Fabiane: (O zero. O que eles pensam sobre o zero?) 
 
Intérprete I: 
 

   
O QUE ZERO? PENSA! 
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Intérprete II:   
 

  
     SIGNIFICA O QUE? 

 
As intérpretes ressaltaram que não podia copiar do colega e que era para eles 

responderem o que pensavam. Lucas falou para a intérprete “quantidade” e ela pediu que 
ele respondesse no papel e depois que ele ia explicar. A intérprete também ressaltou que 
depois eles iriam, em Libras, explicar suas respostas.  

A intérprete ressaltou que a Flávia tinha muita dificuldade e se podia dar um exemplo 
para ela, foi dito que não era preciso, pois não tinha uma resposta certa e que queríamos 
ver o que ela tinha pensado, observamos que ela tinha escrito alguma coisa no papel e 
queríamos ouvi-la sem influenciá-la com exemplos.  

Marcelo fez uma circunferência no ar e eu pedi que as intérpretes falassem para ele 
escrever no papel. Heliel ressaltou que não tinha uma resposta certa e que queríamos saber 
o que eles pensam sobre o zero.  

Foi decidido que era melhor eles falarem na frente para todos os colegas.  
 
Heliel: “Tudo bem? Agora você explica para todo mundo sua resposta. Pode começar.” 
 

Lucas (5o ano): SIGNIFICA PROVA ZERO NOTA OU QUANTIDADE0,1,2,3,4,... 
OU PESSOA BAGUNÇA NOTA ZERO.   

PESSOA FUTEBOL ACABOU RUIM “Quando acabou o futebol é zero o time é ruim.” 
MULHER PASSEANDO BONITA NOTA 10 FEIA NOTA 0 
DIRIGINDO MARCHA PLACA NÚMERO ZERO.  
Intérprete II: “Então, resumindo o zero está em todo lugar.” 
Heliel: VOCÊ GOSTA ZERO NÃO? 
Lucas: GOSTO-NÃO 
Heliel: GOSTA-NÃO POR QUE? 
Lucas: PORQUE PESSOA@ PROVA NOTA ZERO. 
Heliel: ZERO BOM OU RUIM? 
Lucas: RUIM 
Heliel: POR QUE? 
Lucas: GOSTO-NÃO ZERO 
Intérprete II: “E exemplo, se você estiver andando na rua e a mulher falar aí zero é ruim?” 
Lucas: RUIM. 
Intérprete II: “Tá certo.” 
Heliel: (ok, você quer perguntar mais alguma coisa, Fabi?)  
Fabiane: (Não.) 
Heliel: OBRIGADO PARABÉNS. 
Lucas: DE-NADA 
 
 
Heliel: QUEM QUER? VOCÊ? (Nossa, ele falou bastante coisa, super legal.)  

&✖#⌥ 
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Intérprete I: (Tudo é do zero hoje?) 
Fabiane: (Quanta coisa sobre o zero ele falou.)  
Intérprete I: (Falou um monte do zero.) 
Intérprete II: (E resumindo, o zero para ele não é uma coisa boa.)  
 
Heliel: AGORA VOCÊ EXPLICAR SUA RESPOSTA PARA TODO-MUNDO, TOD@. 
 

João (5o ano): PROFESSOR@ PROVA ZERO RUIM.  
Heliel: CALMA, PENSA. 

Fabiane: (Pergunta para ele, tem mais alguma coisa que ele lembra do zero?) 
João: BAGUNÇA CORRERIA ZERO DIRETOR@ NOTA ZERO 
Intérprete II – “Você sempre tem zero, você?” 
João: NÃO, SENTADO CERTO SEMPRE. BAGUNÇA DIRETOR@ CONVERSA ZERO.  
Fabiane: (Eles só pensam as coisas ruins do zero.) 
Heliel: (A gente pode perguntar para ele onde aparece o zero.)  
João: AZUL  
Intérprete II: ZERO AZUL? 
João: QUANTIDADE0,1,2,3,4,... 

Intérprete II: “Exemplo, você ganha dinheiro, um monte de zero não é bom? Exemplo 1 e 
000000, não é bom?” 
Fabiane: (Pergunta para ele (Lucas) também, o que ele acha.) 
Intérprete II: “Você ganha dinheiro, um monte de zero não é bom?”  
Lucas: RUIM. 
Intérprete: RUIM? 
Lucas: BOM 
Intérprete II: “Então o zero é bom e ruim.” 
João: 1000 BOM.  
Intérprete II: (1 real é ruim, ele está falando.) 
Fabiane: (Heliel, você falou que 1 real é bom? O que você falou?) 
Heliel: (Ele falou primeiro que 1 real é ruim e eu perguntei 1000 bom e ele falou bom.)  
Intérprete II: “Aí precisa de um monte de zero, um monte.” 
Fabiane: (Esses zeros ele gosta?)  
Heliel: EXEMPLO NOTA PROVA ZERO BOM OU RUIM? 
João: RUIM 
Heliel: NOTA PROVA 10 BOM OU RUIM? 
João: BOM 
Heliel: 10 TEM ZERO 1-0 É BOM OU RUIM? 
João: BOM 
Heliel: OK 
 
Heliel: VOCÊ EXPLICA SUA RESPOSTA.  
 

Marcelo (5o ano): ZERO MATEMÁTICA RUIM ZERO CIÊNCIAS RUIM. 
PROFESSOR@ DIRETOR@ ZERO RUIM MAU.  
Heliel: ZERO MAU? MAU POR QUE MAU? 

Marcelo: DIRETOR@ MAU 
Heliel: PORQUE DIRETORA MAU? 
Marcelo: PUXA-A-ORELHA. 
Heliel: PUXA-A-ORELHA, VERDADE? 
Marcelo: DIRETOR@ BRAVA.  
Intérprete II: “É diferente puxar orelha de diretora brava.” 
Fabiane: (O que mais que ele vê o zero, fora ruim?) 
Marcelo: ZERO REAIS RUIM 2000 REAIS BOM. 
Heliel: PENSA ONDE TEM O ZERO? 
Marcelo: CHUVA. 

&#✖  
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Heliel: CHUVA? 
Marcelo: CHUVA TEM. 
Intérprete I: POR QUE TEM ZERO CHUVA? 
Marcelo: CHUVA FRIO ZERO. 
Intérprete II: (Na temperatura.) 
Heliel: (Ele está falando quando é zero é frio está chovendo, entendi.) 
Fabiane: (Legal.) 
Intérprete I: AH! LEGAL 
Heliel: ACABOU? OBRIGADO. (Quer perguntar alguma coisa Fabi?) OK. OBRIGADO 
 
Heliel: (Legal, ele fez chuva, a gente não interpretou, aí ele fez frio, tá certo, ligou com 
temperatura. Às vezes a gente pensa, olha só que resposta chique.)  
 

Heliel: EXPLICA SUA RESPOSTA PENSOU ZERO. 
Álvaro (5o ano): ZERO RUIM PARA-MIM, DIRETOR@ BRAVA FICA-MANDANDO. 
Fabiane: (Pergunta para ele se na aula de matemática ele vê zero.) 

Heliel: VOCÊ ESTUDA MATEMÁTICA TEM ZERO? 
Álvaro: MATEMÁTICA? MATEMÁTICA ZERO RUIM.  
Intérprete: (Pergunta para ele se ele gosta de matemática, se é fácil, porque fica tudo 
negativo.) 
Heliel: VOCÊ GOSTA DO NÚMERO ZERO? 
Álvaro: EU GOSTO-NÃO EU ZERO RUIM. 
Heliel: VOCÊ GOSTA DE MATEMÁTICA? 
Álvaro: MATEMÁTICA MAIS-OU-MENOS. 
Heliel: ZERO VOCÊ GOSTA, NUMERO ZERO VOCE GOSTA, NÃO?  
Fabiane: (Pergunta se ele gosta de 1000?) 
Heliel: ZERO GOSTA-NÃO E 1000 VOCÊ GOSTA? 
Marcelo: 1? 
Heliel: 1-0MUITOS DINHEIRO BOLSO CHEIO GOSTA? 
Marcelo: DINHEIRO BOLSO? 
Heliel: DINHEIRO BOLSO 1-0MUITOS GOSTA-NÃO? 
Marcelo: DINHEIRO BOLSO. 
Heliel: CHEIO GOSTA? 
Marcelo: GOSTO-NÃO.  
Heliel: PARABÉNS OBRIGADO. 
 
Intérprete I: (É bom, Heliel, que você já está vendo a criançada do ano que vem, já está 
conhecendo.)  
 

Heliel: VEM. O QUE PENSOU SOBRE O ZERO? 
Flávia (4o ano): MATEMÁTICA RUIM, PORTUGUÊS BOM, BRINCADEIRA ZERO. 
Intéprete I: PERGUNTA POR QUE? 

 
* Nesse momento o aluno Lucas foi perguntar para a intérprete sobre a entrevista e 

ela respondeu que éramos da faculdade e queríamos saber o que o surdo pensava sobre o 
zero.  
 
Flávia: MINHA MÃE BOM. 
Heliel: NÚMERO ZERO, VOCÊ GOSTA? 
Flávia: ZERO.  
Fabiane: (Onde ela encontra o zero? Onde ela vê o zero?) 
Flávia: LEONARDO RUIM. ESTUDAR RUIM PROFESSORA RUIM. 
Fabiane: (Oi, o que ela falou?) 
Heliel: OLHA SÓ NA RUA, NA CASA, TEM ZERO? 
Flávia: TEM CASA 

&  

&
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Heliel: ONDE? 
Flávia: RUIM. 
Intérprete II: (Ela está associando a pergunta a nota.)  
Heliel: (Se eu perguntar para você gosta de zero, quase todo mundo vai falar não.) 
Fabiane: (Vai associar a nota primeiro.) 
Intérprete I: (Você perguntou para ela se ela gosta do zero?) 
Heliel: (Eu perguntei), EXEMPLO NÚMERO ZERO VOCÊ GOSTA? 
Flávia: GOSTO. 
Heliel: POR QUE? 
Flávia: RUIM 
Heliel: QUAL NÚMERO VOCÊ GOSTA MAIS? 
Flávia: RUIM 
Fabiane: (Heliel, pergunta para todo mundo, qual número eles gostam mais? Só para a 
gente saber.) 
Heliel: (Vou começar com ela), QUAL NÚMERO VOCÊ GOSTA MAIS? ADORA? NÚMERO? 
Flávia: GOSTO MAIS? 
Heliel: NÚMERO QUE VOCÊ GOSTA MAIS? PENSA! 
Flávia: 10 
Heliel: 10 NÚMERO 10. 
 
Fabiane: (Fala que não tem a ver com nota para eles aqui, qual número que eles gostam 
mais.) 
Intérprete I: (Fala para eles esquecerem do zero.) 
Fabiane: (Não, pode ser que eles gostem do zero, esquece a nota. ) 
Heliel: OLHEM, ESQUECE NOTA PROVA NOTA ESQUECE QUERO SABER QUAL 
NÚMERO VOCÊ@ GOSTAM MAIS. 
Marcelo: EU GOSTO 1000, 1000000, ZEROSMUITO. 
Heliel: VOCÊ NÚMERO GOSTA MAIS. 
João: 1 ZEROSMUITO, 1000.  
Heliel: VOCÊ NÚMERO GOSTA MAIS?  
Álvaro: 1000000 
Intérprete I: (Eles copiam.)  
Heliel: VOCÊ. 
Lucas: 157 
Fabiane: (Por que 157? Tem que explicar.) 
Intérprete I: (Tem que fazer sozinhos, separados, eles copiam.) 
Fabiane: (Por que ele gosta de 157?) 
Heliel: (Porque é o jeito dele ele está falando, ele gosta.)  
Intérprete II: (Por que na verdade, nós já conversamos sobre isso, ele tem curiosidade em 
saber um artigo da lei 157, que é um artigo da polícia e eu falei para ele que não sabia que 
eu precisava pesquisar, eu expliquei o 171, mas o 157 eu não conheço. ) 
Heliel: (Alguém vai de perua aqui?) 
Fabiane: (Agradece a eles e pergunta se a gente pode voltar para conversar, fazer 
atividades, o ano que vem.) 
Heliel:  PODE QUEREM? SÓ O ANO QUE VEM 2012, ENTENDERAM, OK? 
Lucas: AGORA.  
Intérprete II: (O Lucas diz que quer agora.) 
Fabiane: OBRIGADA! 

 
As intérpretes falaram no final da sessão que deveríamos separar os alunos, porque 

eles copiam as respostas uns dos outros e que Heliel poderia sem problemas fazer a sessão 
sozinho, porque ele já domina Libras e consegue entender e se comunicar com os alunos 
sem problemas. As intérpretes acreditam que os alunos procuram nelas dicas para a 
respostas e que sem a presença delas poderíamos obter mais informações dos alunos.  
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Grupo 2 – Alunos do 6º. ano do Ensino Fundamental 
 
 A sessão iniciou com Heliel falando que estávamos felizes com a presença dos 
alunos e nos apresentando. Em seguida, pediu que os alunos se apresentassem com o 
nome e o sinal. Distribuímos papel e lápis e foi feita a seguinte pergunta: 
 
Heliel: FABIANE ESTÁ PERGUNTANDO, PARA TOD@ VOCÊ@ PENSAREM, O QUE É O 
NÚMERO ZERO? O QUE SIGNIFICA? PENSA E RESPONDE NO PAPEL, PODE-NÃO 
COPIAR DO AMIG@, PODE-NÃO. É PARA PENSAR ZERO SIGNIFICA O-QUE? 
 

    
O-QUE NÚMERO ZERO SIGNIFICA? 
 
Fabiane: (O que você lembra quando fala zero?) 
Heliel: PODE ESCREVER, DESENHAR, QUALQUER COISA. O-QUE SIGNIFICA ZERO? 
O-QUE VOCÊ PENSA QUANDO FALO PARA VOCÊ ZERO? RESPONDA NO PAPEL. O-
QUE LEMBRA?  
 

Renato falou 0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ... e Heliel pediu que ele colocasse no papel. 
Suelen falou da nota zero, Juliana falou óculos, ouvido, zero e pedimos que nesse momento 
elas respondessem no papel. Renato falou carro, moto e Heliel falou agora escreve ou 
desenha no papel. 
 
Heliel ressaltou: PENSA E RESPONDE NO PAPEL O-QUE É ZERO? PENSA TAMBÉM NA 
AULA DE MATEMÁTICA, TEM ZERO? ESTUDA MATEMÁTICA TEM ZERO? ONDE TEM 
ZERO NA MATEMÁTICA? TEM? ENTÃO RESPONDE NO PAPEL. EXEMPLO, PENSA, 
ESTUDAR MATEMÁTICA, SOMAR, SUBTRAIR, MULTIPLICAR, DIVIDIR, TEM ZERO NA 
MATEMÁTICA? 

Heliel falou que o aluno Gustavo estava falando de frações, mas depois achou que 
ele estava falando de porcentagem, apontou que o aluno Renato escreveu zero e carro e 
decidimos que na apresentação eles explicassem.  
 
Heliel: AGORA PRECISA, EXEMPLO, LUARA VIR AQUI PERTO EXPLICAR A RESPOSTA, 
ENTENDEU? VEM AQUI. 
Fabiane: (Será que eles estão achando que tem uma resposta certa, não vamos falar está 
errado, está certo, é o que pensa.) 
Heliel: TEM-NÃO RESPOSTA CERTA, EU VOU FALAR CERTO, NÃO, EU VOU FALAR 
ERRADO, NÃO. TEM-NÃO PROBLEMA A RESPOSTA CERTA, RESPOSTA ERRADA, 
NÓS-DOIS QUEREMOS SABER O QUE EL@, VOCÊ E VOCÊ PENSAM SOBRE O ZERO. 
NÃO IMPORTA A RESPOSTA CERTA OU ERRADA, TEM-NÃO PROBLEMA, ENTENDEU? 
IMPORTANTE É DAR RESPOSTA O-QUE PENSA? ENTENDEU? AGORA AMIG@ VAI 
FALAR A RESPOSTA DEL@.  
 

Heliel: O QUE SIGNIFICA O ZERO PARA VOCÊ?  
Luara (6o ano):  ZERO ÓCULOS. 
Heliel: POR QUE ÓCULOS? 

Luara: PORQUE NÃO SEI.  

!✪  
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Heliel: NÃO SABE PORQUE? O ZERO PARECE ÓCULOS?  
Luara: PARECE. 
Heliel: ENTENDI. 
Luara: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 
1000. 
Heliel: ACABOU? TEM-NÃO MAIS ZERO, ACABOU? COMEÇA 0, DAÍ VAI 10, 20, 30 ATÉ 
1000 ACABOU? (Você quer perguntar alguma coisa, Fabi?) 
Fabiane: (Pergunta se ela quer falar mais sobre o zero? Se ela gosta do Zero?) 
Heliel: VOCÊ QUER FALAR? VOCÊ GOSTA DO ZERO? 
Luara: NÃO 
Heliel: POR QUE? 
Luara: NÃO SEI. MATEMÁTICA ZERO.  
Heliel: QUAL NÚMERO VOCÊ GOSTA MAIS? 
Luara: 1000 
Heliel: POR QUE? 1000 TEM ZEROMUITO E VOCÊ ME-FALOU QUE GOSTA-NÃO DE 
ZERO? 
Luara: 6 
Heliel: VOCÊ GOSTA, POR QUE? 
Luara: NÃO SEI.  
Heliel: PODE SENTAR, VOCÊ QUER FALAR OU ACABOU? 
Luara: ACABOU 
Heliel: OBRIGADA 
Luara: DE-NADA 
 

Heliel: AGORA VOCÊ VAI-FALAR SUA RESPOSTA, O-QUE VOCÊ PENSA 
ZERO? 
Juliana (6o ano):  EXEMPLO ZERO ORELHA TAMBÉM OLHO. 

Heliel: (Acho que ela está relacionando com a forma, entendeu?) 
Juliana: OUTRO, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ATÉ 10. 
Heliel: VOCÊ GOSTA DO ZERO? 
Juliana: GOSTO. 
Heliel: GOSTA BOM POR QUE JOIA? 
Juliana: POR QUE MATEMÁTICA MUITAS-COISAS FAZ-CONTA MAIS MENOS VEZES  
DIVIDIR. 
Heliel: PRECISA TER ZERO PARA FAZER MAIS MENOS VEZES DIVIDIR PRECISA 
ZERO? 
Juliana: TEM 
Heliel: OK, PODE SENTAR OBRIGADO.  
Juliana: DE-NADA 
  

Heliel: AGORA VOCÊ VAI-FALAR EXPLICAR PARA TODO MUNDO SUA 
RESPOSTA. 
Suelen (6o ano): ÔNIBUS. 

Heliel: POR QUE ÔNIBUS?  
Suelen: ZERO 
Heliel: ZERO POR QUE ÔNIBUS? 
Suelen: Ô-N-I-B-U-S 
Heliel: POR QUE COMEÇA  O.  O PARECE ZERO? 
Suelen: PARECE ORELHA OLHOS. ZERO PARECE COCO. 
Heliel: VOCÊ GOSTA ZERO? 
Suelen: GOSTO 
Heliel: POR QUE? 
Suelen: POR QUE MATEMÁTICA MUITAS-COISAS. 
Heliel: MUITAS-COISAS TEM ZERO? O-QUE?  
Fabiane: (Pede para ela dar um exemplo.) 

!✪  
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Heliel: MATEMÁTICA TEM ZERO, EXEMPLO, FALA-PARA-MIM. 
Suelen: SOMAR SUBTRAIR MULTIPLICAR DIVIDIR PORCENTAGEM FRAÇÃO 
Heliel: FRAÇÃO? TEM ZERO? 
Suelen: TEM-NÃO. 
Heliel: FRAÇÃO TEM-NÃO ZERO? 
Suelen: TEM-NÃO. 
Heliel:  O-QUE MAIS? ACABOU? 
Suelen: ACABOU. 
Heliel: (Na aula de matemática nós perguntamos, tem alguma pergunta Fabi? Na rua assim, 
tudo bem?) 
Fabiane: (É pergunta na vida assim, quando a gente anda e tal.) 
Heliel: EXEMPLO, 
Fabiane: (Ah mais aí tem que ver eles.) 
Heliel: PODE SENTAR (É, depois eu vou perguntar de novo, se eles estiverem passeando.)  
 
Heliel: VOCÊ TEM VERGONHA? NÃO PRECISA  VERGONHA. AMIG@, AMIG@. AGORA 
VOCÊ VAI-FALAR RESPOSTA SUA DO ZERO.  
 

Renato (6o ano): CARRO. 
Heliel: POR QUE CARRO? POR QUE ZERO CARRO? O-QUE SIGNIFICA CARRO 

ZERO? 
Renato: 1-0muitos CARO 
Heliel: CARO? 
Renato: É 
Heliel: POR QUE CARRO CARO, 1-0-0-0-0. POR QUE PRECISA MONTE ZEROS PARA 
COMPRAR CARRO? PRECISA? 
Renato: É 
Fabiane: (Será que é isso que ele quer falar mesmo, não é carro zero de zero novo? Como 
a gente vai saber?) 
Heliel: EXEMPLO, (vou falar assim), VOCÊ FALOU ZERO CARRO, POR-QUE PRECISA 
PARA COMPRAR MONTE ZERO, EXEMPLO 1-0-0-0-0MUITOS, COMPRA OU ZERO POR- 
QUE CARRO NOVO ZERO, NÃO? 
Renato: 20 000.  
Heliel: (Ele está falando 20000 para comprar, ele está relacionando com o preço.) 
CONTINUA FALANDO.  
Renato: MOTO 
Heliel: VOCÊ GOSTA ZERO? VOCÊ GOSTA NÚMERO ZERO? 
Renato: GOSTO-NÃO 
Heliel: POR QUE? 
Renato: 30 000 
Heliel: ENTENDI 30 000, EU ESTOU PERGUNTANDO PARA VOCÊ, O NÚMERO ZERO 
VOCÊ GOSTA OU GOSTA-NÃO? 
Renato: GOSTO 
Heliel: GOSTA POR QUE? 
Renato: TREINA 
Heliel: TREINA O-QUE? 
Renato: MOTO DIRIGIR.  
Heliel: ZERO PARA-TREINAR MOTO, DIRIGIR, MAS COMO ZERO MOTO? TREINA, 
VOCÊ QUER COMPRAR UMA MOTO? 
Renato: DEPOIS. 
Heliel: DEPOIS, VAI COMPRAR PARA-TREINA, APRENDER DIRIGIR MOTO, ENTENDI. E 
AQUI  ESCOLA, VOCÊ APRENDENDO MATEMÁTICA, TEM ZERO? 
Renato: ZERO? 
Heliel: TEM ZERO MATEMÁTICA? 
Renato: TEM MATEMÁTICA 
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Heliel: ONDE? 
Renato: PARA ESCREVER. 
Heliel: O QUE? 
Renato: EXEMPLO TRIÂNGULO. 
Heliel: TEM ZERO TRIÂNGULO? 
Renato: TRIÂNGULO, RETÂNGULO, QUANTIDADE, MAIS, SOMA, MENOS, ZERO 
Heliel: VOCÊ ME FALOU QUE TEM ZERO NO TRIÂNGULO, NO RETÂNGULO, DEPOIS 
VOCÊ FALOU MAIS, MENOS, SOMA, É ISSO? (Ele disse que tem zero no triângulo, no 
retângulo, mas ele quis dizer que.) COMO TEM ZERO NO RETÂNGULO? MOSTRE, ONDE 
RETÂNGULO ZERO? 
Renato: QUANTIDADE 
Heliel: QUANDO LADOS? MAIS ZERO LADOS, NÃO TEM LADOS? 
Renato: NÃO SEI. 
Heliel: (Não sabe. Ele está falando, mas não está sabendo explicar, entendeu, Fabi?) 
PENSA MATEMÁTICA ZERO, ONDE TEM? ACABOU? 
Renato: ACABOU.  
Heliel: VOCÊ QUER FALAR MAIS ALGUMA COISA? 
Renato: NADA.  
 
Fabiane: (Engraçado ninguém falou que zero é nada, mas não vamos falar, deixa.) 
Heliel: (Acho que isso é uma visão mais de ouvinte, entendeu?) 
Fabiane: (É, isso é um dado interessante.) 
 
Heliel: AGORA. 
Renato: VOCÊ FAZ APARECE UMA GALINHA. 
Heliel: VOCÊ GALINHA.(Ele está falando que eu estou fazendo assim e estou parecendo 
uma galinha) BOBO.  
Luara: O CABELO. 
Heliel: ELE QUE-PARECE POR CAUSA CABELO. ENTENDI. VOCÊ PARECE O 
JOGADOR NEYMAR, COPIOU CABELO.  
Renato: GOSTO DE FUTEBOL NEYMAR. 
 
Heliel: ESTÁ BOM, AGORA VAMOS PRESTAR ATENÇÃO NO AMIG@ VAI FALAR A 
RESPOSTA SUA ZERO. 
 

Gustavo (6O ano): ZERO PARECE OVO, PARECE HORA, RELÓGIO.  
Heliel: POR QUE  HORA RELÓGIO? 
Gustavo: MEIO DIA RELÓGIO TEM PORCENTAGEM, TEM 100, TEM 

FRAÇÃO 1/100, 1000, 10, 20, 30 ATÉ 1-0muitos.  
Heliel: VOCÊ GOSTA  ZERO? 
Gustavo: GOSTO 
Heliel: GOSTA POR-QUE EXPLICA?. 
Gustavo: NÃO SEI GOSTO MATEMÁTICA MAIS 
Heliel: VOCÊ GOSTA MATEMÁTICA MUITO? 
Gustavo: FÁCIL.  
Heliel: MATEMÁTICA FÁCIL, QUANDO VOCÊ ESTUDA MATEMÁTICA, TEM ZERO? 
Gustavo: TEM. 
Heliel: ONDE? FALA. 
Gustavo: TEM 0,2; 0,20; 0,200, VÁRIOS TEM 5, 4, 3, 2, 1  
Heliel: 4, 3, 2, 1 E DEPOIS? 
Gustavo: 0. MUITAS COISAS.  
Heliel: MATEMÁTICA PRECISA ZERO OU NÃO? 
Gustavo: NÃO, PRECISA DO ZERO. 
Heliel: POR QUE PRECISA DO ZERO? 
Gustavo: PORQUE TEM NA PORCENTAGEM 
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Heliel: ONDE MAIS TEM ZERO? 
Fabiane: (Ele já falou um monte de coisas.) 
Heliel: PENSA, ACABOU? 
Gustavo: ACABOU. 
Heliel: ESTÁ BOM, ÓTIMO, PARABÉNS.  
Gustavo: DE-NADA 
 
Fabiane: (Pergunta para eles todos, se fora da escola, na rua, na casa, eles veem o zero.) 
Heliel: SENTA JUNTO, BOM. VOU PERGUNTAR PARA TOD@, QUANDO ANDANDO, 
PASSEANDO RUA CASA SHOPPING VÊ ZERO? TEM O ZERO? RUA PASSEANDO 
SHOPPING TEM  ZERO? 
Suelen: EU-ACHO, ROUPA, 0 %, EU-ACHO. 
Juliana: TEM, 0 % 
Heliel: O %, TEM? 
Suelen: EU-ACHO.  
Heliel: ZERO O-QUE?  
Luara: ZERO, NÃO SEI. 
Juliana: ZERO PARECE SAPATO PASSEANDO BEGE 
Heliel: DE-NOVO, ZERO PARECE? 
Juliana: BEGE COR, (fez outros sinais)  
Heliel: DE-NOVO VOCÊ, EU PRECISO ENTENDER O QUE VOCÊ ESTÁ ME FALANDO, 
DE-NOVO. ZERO PARECE SAPATO, O-QUE SAPATO?  
Juliana: BEGE OU PRETO, COR, SAPATO, TEM ZERO SAPATO, PARECE, TEM. 
Luara: BEGE 
Heliel: (Ela está falando cor de sapato), BEGE, PRETO, AZUL, VERMELHO, ZERO ONDE? 
Suelen: PARECE FILME (o sinal) MAIS NÃO É. 
Heliel: (Acho que ela não falou coisa com coisa.) VOCÊ, TEM ZERO RUA? 
Renato: NÃO-SEI. 
Gustavo: TEM SHOPPING MUITO, ROUPA, BONÉ, CALÇA, SAPATO, VÁRIAS-COISAS. 
Heliel: MAIS ZERO? ONDE ROUPA, SAPATO? TEM-NÃO? (Acho que eles ficaram com o 
que tem no shopping.) 
Fabiane: (Eu também acho, pergunta para eles.) 
Luara: ÔNIBUS ZERO, O, ÔNIBUS. 
Heliel: ÔNIBUS ZERO, POR QUE ÔNIBUS? 
Luara: O 
Heliel: ENTENDI. 
Fabiane: (Pergunta da nota, se eles gostam.) 
Heliel: EXEMPLO, PROFESSOR@ FALA NOTA ZERO, BOM? GOSTA? 
Luara: NÃO. 
Heliel: NÃO, POR-QUE? 
Todos: GOSTO-NÃO 
Renato: PROVA ZERO, VERMELHO, RUIM. 
Gustavo: EU GOSTO 10. 
Juliana:  EU GOSTO 10, 9, 8 7, SÓ 
Suelen: 6, 5, MAIS-OU-MENOS, 4,3, BAIXO VERMELHO IGUAL PROVA. 
Heliel: QUEM QUER FALAR MAIS? FALAR QUER? 
Todos: ACABOU 
Heliel: NÃO PRECISA FALAR MAIS NADA, AGORA EU VOU FALAR, EU QUERO FALAR 
OBRIGADO, MUITO IMPORTANTE, VOCÊS AJUDANDO EU, AJUDANDO FABIANE 
ENTENDER POUCO MATEMÁTICA SURDO, OBRIGADO, COLOCAR NOME PAPEL, 
DEPOIS ANO 2012 PODE VOLTAR AQUI PARA CONTINUAR FAZENDO E CHAMAR 
VOCÊ@? PODE?  
Todos: PODE 
Heliel: OBRIGADO, PODEM-IR.  
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Heliel: (Vou levá-los, sabe, porque eu estou achando que eles falaram de olho, orelha, 
ônibus, eu acho que é aquela coisa que a gente suspeita e fala, é o visual, tem muito a ver) 
 
 

Após essa sessão, a aluna Laura do 6o ano, que no momento da entrevista com o 
grupo não pôde sair da aula, procurou o professor Heliel e perguntou se ainda era possível 
participar. Foi feita com ela uma entrevista individual. Iniciou-se com a apresentação da 
aluna e de nós pesquisadores. Laura não fez resposta por escrito. 
 
Heliel: QUERO SABER O-QUE SIGNIFICA ZERO PARA VOCÊ? ZERO, O-QUE VOCÊ 
PENSA? 
Laura: ZERO? 
Heliel: ZERO 
Laura: PARECE NOTA ZERO. 
Heliel: O-QUE MAIS? 
Laura: NÃO-SEI ZERO. 
Heliel: ESTUDANDO MATEMÁTICA TEM ZERO? 
Laura: ESTUDANDO ZERO? 
Heliel: ESTUDANDO MATEMÁTICA TEM ZERO? USA ZERO? ZERO MATEMÁTICA TEM? 
Laura: (ficou em silêncio e fez um não tímido com o rosto) 
Heliel: ZERO MATEMÁTICA TEM-NÃO?  
Fabiane: (Na casa dela, pergunta para vermos.) 
Heliel: EXEMPLO, VOCÊ ANDANDO RUA, CASA, PASSEANDO SHOPPING, VÊ ZERO 
ONDE? TEM ZERO OU NÃO? 
Laura: NUNCA VI ZERO SHOPPING. 
Heliel:  CASA TEM ZERO? 
Laura: NÃO 
Heliel: EXEMPLO, AQUI  ESCOLA PROFESSOR  PROVA, ZERO TEM? 
Laura: NÃO 
Fabiane: (Ela não tira zero.) 
Heliel: NÃO VOCÊ, VOCÊ VIU AMIGO TEM ZERO? 
Laura: NÃO. 
Fabiane: 10 TEM? 
Laura: TEM 
Heliel: VOCÊ GOSTA ZERO? 
Laura: NÃO. 
Heliel: NÃO? POR QUE? 
Laura: PODE-NÃO 
Heliel: POR QUE PODE-NÃO? O ZERO NÃO É BONITO? ZERO BONITO. NÃO? FEIO O 
ZERO? NÃO-SABE? 
Laura: NÃO 
Heliel: (Você quer perguntar mais alguma coisa?) SÓ ACABOU, OBRIGADO. 2012 
VOLTAR AQUI CONTINUAR PERGUNTAR, TODOS SURDOS juntos, VOCÊ-QUER DE-
NOVO? VOCÊ-QUER? 
Laura: QUERO 
Heliel: OBRIGADO. 
 
 
Grupo 3 – Alunos das 6a e 7a séries do Ensino Fundamental 
 

A sessão iniciou com a apresentação de todos os alunos e seus sinais. Depois foi 
pedido que escrevessem ou desenhassem numa folha de sulfite o que era para eles o zero, 
o que lembravam sobre o zero.  

Os trechos abaixo ilustram como a intérprete e o professor Heliel perguntaram aos 
alunos o que é o zero.  
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ZERO O-QUE LEMBRA? 

PENSA? ZERO 
 
 

 

 

    
O-QUE NÚMERO ZERO SIGNIFICA? 

 
Foi enfatizado aos alunos que não tinha resposta certa ou errada e que era para eles 

expressarem o que pensavam. Enquanto os alunos escreviam e pensavam suas respostas, 
o professor Heliel perguntou para a intérprete o que para ela era o zero e sua resposta foi: 
Eu acho que o zero é uma ausência de quantidade. Heliel tinha como hipótese, por conta da 
sessão anterior realizada, que relacionar o zero com ausência era uma fala de ouvintes, pois 
nenhum aluno tinha se referido à ideia de ausência, nada até aquele momento.  

Depois foi pedido que cada aluno explicasse a resposta que pensou para todos os 
alunos.  
 

Ananda (7a série): NÚMERO ZERO EXEMPLO, NÚMERO QUE PRECISA-NÃO 
SABER, SIGNIFICA TEM-NÃO NADA.   

Heliel: (Significa que não tem nada o zero então. E na escola nas aulas de matemática, tem 
zero? Onde que aparece o zero na matemática? Nas aulas?) 
Ananda: AS-VEZES TEM USO ZERO. 
Heliel: (Onde que usa?) 
Ananda: SALA, AULA MATEMÁTICA 
Heliel: Gosta do Zero? 
Ananda: DÁ-NÃO SABER, ZERO NADA. 
 
 

Neste momento, Heliel reflete que a hipótese dele foi refutada, pois apareceu a 
relação do zero com nada.  
 

Joana (7a série): IGUAL ANANDA EXPLICOU ACHO, ZERO SIGNIFICA TEM-NÃO 
NADA. 

 
 
Heliel: (E nas aulas de matemática tem zero?) 
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Joana: ÀS-VEZES. 
Heliel: Quando? 
Joana: ESCREVENDO-NA-LOUSA. 
Heliel: Fala para ela dar um exemplo. 
Joana: NOTA ZERO SIGNIFICA QUE TEM-NÃO NADA, ENTENDEU? 
Heliel: OK, PODE-SENTAR. 
 
Heliel: LEO, VEM. 

Leo (7a série): ZERO, ESPERA-AÍ, ZERO QUE TEM-NÃO NADA, SIGNIFICA 
QUE  
Heliel: (não consegue) 

Intérprete: (Não é isso não, não tem nada, nada, ninguém.) 
Heliel: (E mais?) 
Leo: NÃO “só isso. 
Heliel: (E nas aulas de matemática, ele nunca viu o zero em lugar nenhum?) 
Leo: TEM, EU JÁ-VI. 
Heliel: (Onde? Quando ele faz o que?) 
Leo: NA SALA, HORA PROFESSOR@ EXPLICANDO EU-LEMBRO. 
Heliel: Explica oque? 
Leo: LEMBRO-NÃO. 
Heliel: Ah, não lembra? 
Leo: EU-LEMBRO AGORA ESQUECI. 
Heliel: (Eu acho que ele está copiando da Ananda, eu queria que ele falasse uma coisa 
diferente.) 
Leo: ESTOU-NÃO COPIANDO DIFERENTE ELA FALOU. 
Heliel: (É igual, ela falou que zero é nada.)  
Leo: NÃO DIFERENTE NÃO, VOCÊ-ESTÁ-LOUCO.  
Heliel: PENSA, ZERO SIGNIFICA O-QUE? 
Fabiane: (Pergunta para ele, por exemplo, se ele falou que o zero é nada e quando está no 
10 é nada também?) 
Leo: NÃO SEI, TEM  SOMANDO 1, 2, 3, 4,continua CHEGA 10.   
Intérprete: MAS 10 TEM ZERO? SIGNIFICA NADA? 
Leo: TEM, NÃO NORMAL. 
Heliel: (Ele gosta do zero?) 
Leo: GOSTO-NÃO. 
Heliel: (Por que?) 
Leo: PORQUE, GOSTO-NÃO ZERO, POR EXEMPLO, NOTA VERMELHA, ZERO 
SIGNIFICA FEZ-NÃO NADA, GOSTO-NÃO. 
Heliel: (Quando tira nota zero é ruim?) 
Leo: RUIM. 
Heliel: (Está bom, pode sentar.) 
 

Paulo (7a série): ZERO NADA, PORQUE VERMELHO, 1, 2 ,3, 4 TEM-NÃO NADA, 
FUTURO, CONSEGUIR NOTAS MELHORES PASSAR FACULDADE, ITB66 

Heliel: (Ele gosta do zero?) 
Paulo: GOSTO-NÃO  
Heliel: Por quê? 
Paulo: PORQUE, ALGUMAS-VEZES TUDO-BEM. 
Heliel: (Por que tudo bem algumas vezes?) 
Paulo: PORQUE ZERO BAIXOMUITO, BOM NOTAS MELHORES, ALGUMAS-VEZES 
Fabiane: (E na aula de matemática para que serve o zero?) 
Paulo: AULA, GOSTO-NÃO PORQUE PROFESSOR ESCREVE, ENSINA CONSIGO-NÃO 
APRENDER. 

                                                
66 Instituto Tecnológico de Barueri 
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Heliel: (Mas onde que tem o zero nas aulas de matemática?) 
Paulo: TEM-NÃO ZERO, PORQUE TEXTO COPIO MATEMÁTICA, CONTAS, CONTEÚDO 
PROFESSOR EXPLICA, A-GENTE-TROCA, CONSIGO ENTENDER NUMA-BOA PASSAR- 
ANO. 
Fabiane: (Ele está relacionando só com questão da nota, não com outros zeros.) 
Heliel: (Quer falar mais alguma coisa?) 
Leo: NÃO 
Heliel: (Está rolando uma cópia, percebeu?) 
Fabiane: (Ele falou da nota, que é diferente.) 
Heliel: (Não, não, só do nada, né.) 
 
 
 

Alice(6a série): ZERO SIGNIFICA TEM-NÃO NADA, POR EXEMPLO DIVIDIR 
ZERO PESSOA@ USAM 

Heliel: DE NOVO (ela está falando na chave? Aqui? apontou o quociente) 
Alice: NÃO RESTO IGUAL 
Intérprete: (Não no final, por isso eu perguntei se é aqui ou aqui.)  
Alice: “dos dois lados ”  
Fabiane: (O que mais? Pergunta para ela se pode dividir por zero?)  
Alice: NÃO NADA, PODE RESTO 
Fabiane: (Por que?) 
Alice: PODE EXEMPLO 50 PODE, 
Intérprete: O zero sozinho pode?  
Alice: PROIBIDO DAR-NÃO ZERO CHAVE. 
Heliel: (Ela gosta do zero?) 
Alice: ALGUMAS PESSOA@ USAM 
Heliel: COMO? NÃO ENTENDI? USA ZERO? 
Alice: PROVA 
Intérprete: (Ela não gosta do zero porque está relacionando com a nota também.) 
Alice: RUIM. 
Fabiane: (Mais alguma coisa.) 
Alice: NÃO 
Heliel: OBRIGADA 
 
Fabiane: (Eles não estão copiando, estão falando coisas diferentes.) 
Heliel: (agora sim, mas os primeiros.) 

  
Lara (6a série): ZERO USA POR-EXEMPLO SIGNIFICA 0, 1, 2 , 3, 4 5, PESSOA 
USA 0 “no começo” TAMBÉM PESSOA@ GOSTAM ZERO DIVISÃO, USAR 

ZERO, PORQUE AJUDA BOM DIVISÃO MULTIPLICAÇÃO.  
Heliel: (Ela está relacionando o zero nas diversas operações matemáticas.)  
Fabiane: (O que mais?) 
Heliel: (O que mais ela quer falar sobre o zero?) 
Lara: NÃO SEI. 
Heliel: (Ela gosta do número zero?) 
Lara: NÃO PORQUE ZERO BAIXOMUITO, PRECISA ESTUDAR CONSEGUIR NOTA 
MELHOR 10  BOM. 
Heliel: (Que número que ela gosta?) 
Lara: 10 
Heliel: (Por que 10?) 
Lara: POR QUE 10 BOM SIGNIFICA ESTUDOU APRENDEU “conseguiu fazer a prova 
numa boa e conseguiu 10”. 
Heliel: (E nas aulas de matemática onde ela vê o zero?) 
Fabiane: (Ela já falou) 
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Lara: NÃO SEI ACABOU.  
Heliel: (Ela falou bastante coisa.) 
Fabiane: (Falou) 
 

Thais (6a série): NÚMERO ZERO BOM PESSOAS USAM SOMA MULTIPLICAÇÃO, 
SUBTRAÇÃO. TAMBÉM PESSOAS USAM BOM. 
Heliel: PESSOAS USAM BOM O QUE? 

Thais: ZERO SOMAR, DIVIDIR, FAZER-A-CONTA, COMPRA, MONTE-DE-COISA. 
Heliel: (Pra fazer a conta, pra fazer a compra) 
Thais: MERCADO SOMANDO.  
Heliel: MERCADO TEM ZERO, ONDE? 
Thais: 0, 50 (centavos), 0 e 50 (centavos) PESSOA 
Heliel: O QUE SIGNIFICA 0,50, DINHEIRO? 
Thais: PESSOAS USAM DIMINUIR, DIMINUINDO. 
Heliel: (Zero está diminuindo, ela quer falar mais alguma coisa sobre o zero? Ela gosta do 
zero?) 
Thais: (Eu gosto.) 
Heliel: (Por que?)  
Thais: (É bom para as pessoas usarem, pessoas usam para saberem o significado do zero.) 
Heliel: (É bom para as pessoas saberem o significado do zero.)  
Intérprete: (Mas o que o zero significa, o que? As pessoas olham o zero, significa o que?) 
Thais: ZERO SIGNIFICA, GOSTO MATEMÁTICA PORQUE SOMAR, DIVIDIR, 
MULTIPLICAR,  TAMBÉM CELULAR NUMERO ZERO LIGAR PESSOAS. 
Heliel: (Também celular tem número zero, pode ligar para as pessoas), VERDADE, O QUE 
MAIS? 
Thais: SÓ CALCULADORA TAMBÉM. 
Heliel: ONDE O ZERO? CELULAR CALCULADORA, ONDE? 
Thais: MATEMÁTICA ESCREVE, DIMINUINDO ZERO, SABE? 5 DIMINUI ZERO, 10 
DIMINUI ZERO. 
Heliel: (Ela está dando a ideia de reta numérica, acho esse negócio 5 diminui para o zero) 
Intérprete: (Pelo menos no espaço ela fez desse jeito 5 diminuindo para o zero, uma 
linearidade) 
Heliel: (Mais alguma coisa?) 
Thais: NÃO SÓ. 
Heliel: (Achei bonitinho celular, calculadora.) 
 
 

Daniel (6a série): OI ENTÃO VOCÊ RESPONDER-NÃO ZERO BURRO.  
Daniel: RESPONDEU-NÃO PROVA, ZERO, BURRO 

Heliel: SÓ? 
Daniel: RESPONDEU PROVA ESCREVEU-NÃO “está limpinha” ZERO APRENDEU-NÃO  
BURRO.  
Heliel: (Ele gosta do zero?) 
Daniel: NÃO  
Heliel: (Por quê?) 
Daniel: QUERO 10 
Fabiane: (Então no 10 ele gosta.) 
Heliel: (Isso que eu ia falar, mas no 10 tem zero, daí ele gosta do 0 que está no 10.) 
Daniel: TEM-NÃO ZERO. 
Heliel sinalizou o 1 e o zero formando 10 e escreveu no quadro.  
Intérprete: (Que número é?)  
Daniel: 10 
Intérprete: (Não tem zero? ) 
Daniel: TEM 

!  
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Intérprete: (Aí você gosta do zero lá, zero sozinho você não gosta? Não entendi me explica 
melhor?) 
Daniel: GOSTO 10, ZERO NÃO PORQUE ZERO NADA.  
Fabiane: (Legal, mais alguma coisa na aula de matemática? Lembra?) 
Daniel: EXEMPLO, CORTAR-O-CABELO, MÁQUINA ZERO. 
Heliel: (Fala, fala.)  
Daniel: ZERO NADA, OBRIGADO. 
 

Wilian: PARECE PROVA QUERO-NÃO NOTA ZERO, 1, 2,3, 4, 5 E 7 TUDO-BEM 
ÀS-VEZES. TELEVISÃO FUTEBOL CORINTHIANS PERDEU POR EXEMPLO 

1X0 PERDEU.  
Heliel: (Entendi) FALA MAIS? 
Wilian: DIVISÃO ESQUECI 
Heliel: (Ele gosta do zero?) 
Wilian: GOSTO-NÃO, GOSTO AZUL, VERMELHA GOSTO-NÃO.  
Heleil: (Esquece de nota, ele gosta do zero se não for nota?) 
Wilian: LEMBRO-NÃO.  
 
Fabiane: (Mais alguma coisa?) 
Heliel: (Tudo bem, Fabiane?) 
Fabiane: (Pergunta se alguém mais se lembrou de alguma coisa do zero e quer falar 
enquanto os colegas estavam dizendo. Se alguém teve alguma ideia que não falou, se tem 
alguma coisa que eles pensaram, que gostariam de falar.) 
Todos: NÃO 
Heliel: (Então vou fazer uma pergunta, quando a gente está caminhando pela rua, vai fazer 
um passeio pelo parque ou vai no centro da cidade, no shopping, onde que a gente vê o 
zero?) 
 

Todos:  
Thais: (Nas placas, também tem o preço das compras, tem 0% de desconto, 
quando vai pagar papel tem número zero) 

Intérprete: (nas notinhas) 
Heliel: (cupom fiscal que faz para pagar) 
Intérprete: (Ananda está falando quando você vai fazer uma compra na hora do troco, não  
existe valor zero.)  
Heliel: (Ou quando não tem nada de troco, eu também entendi assim. Quando não tem 
nada de troco é zero?)  
Ananda: (Pode ser também.) 
Heliel: (Paulo?) 
Fabiane: (Ele está falando alguma coisa?) 
Heliel: (o Leo?)  
Intérprete: (Ele está falando foi igual ao do porcentagem.) 
Thais: (Placas do carro 000; também gasolina, zero nos preços.) 
Heliel: (Alguém quer falar mais alguma coisa?) 
Ananda: TAMBÉM OUVE-NÃO É ZERO-DE-AUDIÇÃO.  
Heliel: VERDADE (é um outro tipo de relação com o zero.) 
Intérprete: TIRA APARELHO ZERO? A Ananda falou quando coloca o aparelho aumenta o 
volume aí dá para ouvir. 
Intérprete: ZERO NÃO? 
Ananda: MAIS ALTO 
Heliel: (Alguém mais quer falar alguma coisa? Wilian?) 
Wilian: TAMBÉM SUBTRAÇÃO USA ZERO.  
Heliel: (Quero agradecer eles pela participação, todos estão de parabéns, eles nos 
ensinaram hoje muitas coisas sobre o zero, mas essa atividade sobre o zero não termina 
hoje, hoje foi a primeira etapa, e eu gostaria de saber se eu e a Fabi, se a gente pode voltar 

&☐  
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aqui, no começo do ano que vem, para fazer a outra etapa e aí a nossa orientadora Lulu vai 
estar presente, né Fabi, provavelmente.) 
Intérprete: (Já tem sinal?) 
Fabiane: (Alguns deles conhecem.) 
Heliel: Ela vem na outra, ela também está com saudade de vocês, falou para a gente 
mandar um abraço e da próxima vez ela vem, o ano que vem.  
Ananda: CONHEÇO-NÃO ELA. 
Heliel: (Vai conhecê-la o ano que vem.) 
Ananda: TUDO-BEM. 
Heliel: Ela é legal, vocês vão gostar.  
Thais: KAUAN? 
Heliel: KAUAN... LEMBRA, GOSTOU KAUAN? NÉ?  
Intérprete: CONTA KAUAN DEPOIS 
Heliel: (Kauan, arrasando corações. Tudo bem, a gente volta o ano que vem, boas férias, 
não acabaram as aulas ainda, mas a Fabi está desejando boas férias, feliz natal, próspero 
ano novo e o ano que vem a gente está junto aqui outra vez.) 
Todos: OBRIGADO 
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ANEXO III – RESPOSTAS ESCRITAS DOS ALUNOS SURDOS 
1- ☐ 
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ANEXO IV – VÍDEO: “O MUNDO SEM O ZERO” 
 

 
 
Figura História Aspectos Metafóricos 

 

“O mundo sem o Zero”  

 

☐ <A história começa com os 
personagens Hacker e seus 
capangas Bug e Deleto lendo 
cartas que dizem que o zero é 
inútil, sem valor, nada e 
ninguém. Hacker pretende que 
quando o zero leia essas cartas se 
sinta sem importância e vá 
embora de Gollywood para 
sempre. 

É explorado o zero 
ausência de valor, 
remetendo também à 
metáfora zero é 
fracasso.	 

 

%A Placa-Mãe conversa com o Sr. 
Z (que é um personagem em 
formato de zero), tentando 
convencê-lo que ele tem um lugar 
em Gollywood e que tem um valor 
muito especial. Mas o Sr. Z está 
muito triste e diz: como ele pode 
suportar viver uma vida de nada? 

Remete-se ao nada e 
também ao fracasso. 
É interessante 
ressaltar a qualidade 
dramática do 
personagem triste Sr. 
Z. 

 

%Sr. Z lê nas cartas: “Zero é um 
verdadeiro nada”. Ele acha que 
todo mundo em Gollywood pensa 
que ele é um homem de lugar 
nenhum e por isso quer embora, 
não quer ficar em um lugar onde 
as pessoas pensam que ele é 
simplesmente um grande e gordo 
nada.  

Traz expressões 
metafóricas que  
caracterizam o zero, 
ressaltando a 
ausência (nada e 
lugar nenhum). 

 

A campainha toca e aparecem Bug 
e Deleto vestidos de carteiros e 
anunciam: “Entrega especial para 
o Sr. Z!” 
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E entregam muitas outras cartas 
que desprezavam o zero. 
(executando o plano do Hacker) 

 

 

O Sr. Z ficou chateado e resolveu ir 
embora de Gollywood. 

 

 

E junto com ele todos os zeros da 
cidade foram embora.  

 

 

A Placa-Mãe chamou os 
cyberamigos, que são crianças da 
Terra: Jackie, Matheus e Inês. 
Junto com eles está Dígito, que é 
um cyberpássaro. Ela mostrou a 
imagem do Sr. Z e falou que ele 
desapareceu. A missão dos 
cyberamigos é achá-lo e fazê-lo 
entender que ele tem valor.  

 

 

⌥ Placa-Mãe disse: “Se não, se 
não...” e quebrou.  

 

 

% ☐  Matheus disse: “Vamos 
então, vamos para Gollywood!”. 
Dígito falou: “Para que tanta 
pressa? Onde um grande nada 
como zero vai? Cidade de lugar 
nenhum?” Jackie repreendeu 
Dígito, dizendo que não é nada 
engraçado e que ninguém deve ser 
tratado assim.  

É ressaltado o nada 
e o lugar nenhum 
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Dígito responde que estava só 
brincando, mas não entendia 
porque tanta preocupação o com o 
zero.  Então, Inês pergunta para 
Jackie se ela tem chicletes. E 
Jackie responde que não tem 
chicletes. Inês pergunta: “Então, 
quantos chicletes você tem?”. 
Dígito responde: “Você não ouviu? 
Ela não tem nenhum chiclete.” 
Matheus então pergunta a Dígito 
“Então quantos chicletes ela tem?” 
E Dígito sem paciência responde: 
“Eu acabei de falar para você: 
Zero.” Dígito percebe que zero é 
um número, Jackie diz que zero é 
um número como qualquer outro 
número e Inês completa que todos 
os números respondem a questão: 
Quantos tem?  

Utilizando os 
chicletes, se explora 
o conceito de zero 
como número. 

 

� Dígito se preocupa pelo fato de 
Sr. Z não saber que é importante. 
Jackie diz que o Sr. Z, levando 
todos os zeros com ele, fará com 
que muitas coisas em Gollywood 
não sejam possíveis, como ver a 
hora. E Matheus diz também que 
não será possível subir no 
elevador até o 10o andar. Inês 
completa: “Vocês tem razão sem o 
zero não tem 10, 20, 30, nós 
precisamos do zero para 
representar muitos números.”  

 

 

Dígito então diz: “Melhor a gente 
achar ele rapidamente, pois sem o 
zero será uma bagunça”. Entraram 
num monitor e viajaram para 
Gollywood. 

 

 

Inês diz: “Gollywood é bem legal, 
tem todas as estrelas de filmes, eu 
preciso de alguns autógrafos”. 
Jackie repreendeu dizendo que 
não era a hora de ficar pensando 
nas estrelas. Matheus então 
observa: “Por que aqueles carros 
lá embaixo estão indo tão 
devagar?” 
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�Jackie responde que sem o zero 
o limite de velocidade é 6 e não 60. 
Matheus observa que se o Sr. Z 
pudesse ver o que estava 
acontecendo, talvez ele voltaria. 
Jackie falou: “Vamos, vamos 
procurá-lo”  

 

 

O Sr. Z estava observando 
escondido o que estava 
acontecendo.  

 

 

Em comemoração à marca de 9 
milhões do banco de Gollywood 
terá o “Dia da Banana”, quando 
haverá o lançamento de um 
foguete no formato de uma 
banana. O dono do banco 
agradece por todos que guardaram 
as poupanças de suas vidas no 
banco.  

 

 

Hacker e seus capangas observam 
tudo, e comemoram que logo logo 
todos os dólares estarão em suas 
mãos.  

 

 

! O dono do bando anuncia: “E 
para marcar este momento, é com 
muito orgulho que vou lançar o 
foguete para o futuro.” E inicia a 
contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 e 
quando chega no zero aparece 
uma interrogação.  

 

 

Bug e Deleto perguntam: “O que 
vem depois? O que aconteceu 
chefe”. Hacker responde que não 
tem nada errado, está tudo certo e 
fala para eles: por que vocês 
acham que escrevemos todas 
aquelas cartas? Bug e Deleto 
respondem para o zero se sentir 
mal sobre ele mesmo, mas não 
entendem porque o Hacker quer 
que o zero suma. Hacker então 
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explica, para não ter mais zero e 
então não tem foguete para o 
futuro e mais importante que isso é 
o que vai acontecer agora.  

 

✖ O dono do banco pede para que 
todos fiquem calmos e diz: quem 
precisa de um foguete para o 
futuro quando se tem 9 milhões de 
dólares no banco? E de repente 
somem todos os zeros e ficam 
apenas 9 dólares.  

 

 

As pessoas ficam bravas e saem 
correndo atrás do dono do banco.  

 

 

Hacker assume como novo 
presidente do banco de Gollywood 
e promete que os nove dólares que 
ficaram no banco em uma semana 
vão valer muito mais.  

 

 

Inês acha que não vão achar Sr. Z, 
pois ele poderia estar em qualquer 
lugar, ainda mais sem a ajuda da 
Placa-mãe. Matheus diz que eles 
não podem desistir, Gollywood não 
pode ficar sem o zero.  
Eles chegam na calçada da fama e 
observam uma confusão.  

 

 

São duas gêmeas famosas que 
estão discutindo se o quadrado de 
uma é maior que o da outra. Inês 
fica animada e corre com seu 
caderno para pegar os autógrafos 
das estrelas, mas elas dizem que 
estão ocupadas. Estão discutindo 
que o quadrado de uma tem oito 
polegadas e o outro tem 7 
polegadas.  
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Inês diz que para ela parecem 
iguais. Uma das gêmeas diz que 
não são e de acordo com o 
instrumento de medição o 
quadrado tem oito polegadas.  

 

 

# Matheus diz para ela mostrar 
como mediu e assim talvez eles 
pudessem ajudar. Uma das 
gêmeas aceita e fala 1 para 8, 8 
polegadas.   

 

 

# Matheus diz que vê o problema, 
a razão de ter oito polegadas e não 
sete é porque ela começou a medir 
na marca de uma polegada e não 
no zero. Uma das gêmeas disse: 
“Mas eu não estou vendo nenhum 
zero?”  As crianças explicaram que 
ali era realmente o zero, mesmo 
que ele não esteja escrito.  

 

 

#As crianças explicaram que 
estava havendo um probleminha 
com o zero. Matheus então mediu 
começando do zero e não do 1 e 
mostrou que cada quadrado tinha 
7 polegadas.  

 

 

E então as gêmeas entenderam 
que os quadrados eram do mesmo 
tamanho e Inês pediu seus 
autógrafos.  

 

 

Dígito disse: “Como o zero é 
importante quando você começa a 
pensar” e achou uma pena que ele 
não estivesse ali para ver a 
briguinha entre as gêmeas. Jackie 
falou que o zero passou a vida 
dele pensando que era baixo 
quando na verdade ele faz uma 
grande diferença. As crianças não 
sabiam, mas o zero escondido 
estava vendo tudo que estava 
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ocorrendo.  

 

Hacker comemora o roubo do 
século, nove milhões de dólares. 
Bug e Deleto não entendem, 
porque na placa só diz nove. 
Hacker diz que essa é a beleza do 
plano dele, o dinheiro não foi 
embora, o que foi embora foi o 
zero na placa. E somente eles 
sabem disso e comemora: “Estou 
rico, Estou rico! É por isso que 
vocês precisam ficar de guardas, 
ninguém pode entrar e descobrir 
que o banco continua cheio de 
dólares.” Deleto pergunta o que é 
aquela máquina e Hacker diz que é 
a máquina que tira dinheiro e que 
nenhum dólar pode sair e por isso 
eles devem ficar de guardas.  

 

 

As crianças e o Dígito estão num 
ônibus que faz tour em Gollywood. 
Jackie diz que já procuraram em 
todos os lugares e, se o Sr. Z está 
em Gollywood, ele está 
conseguindo se esconder muito 
bem. Um vendedor entra 
oferecendo o guia de Gollywood, 
dizendo que só sobraram sete. 
Vende 1 e diz sobraram 6 e custa 
1 dólar. 

 

 

 ± Jackie diz quero zero, por favor. 
O vendedor se assusta: “Zero, o 
que você quer dizer Zero?” 
Matheus diz: você sabe, zero, 
nenhum. Inês lembra: não 
estamos aqui para se divertir, 
estamos numa missão importante 
que foi dada pela Placa-mãe, vou 
comprar um guia da outra vez. 
Disse o vendedor: “Tudo bem,  
então quantos sobraram? Vamos 
ver, eu tinha 6, tirei zero e fiquei 
com 1,2,3,4,5,6. Lindo!”. Inês 
perguntou se o vendedor dos guias 
sabia onde era a casa do Sr. Z. Ele 
disse que nunca ouviu falar.  
Matheus falou que o nome dele é 
Sr. Zero e que muitas pessoas 
estavam falando coisas ruins sobre 
ele. O vendedor disse que não 
estava listado no guia, Jackie 
refletiu que era fácil entender 
porque o Sr. Z estava tão triste, 
afinal, é como ele não existisse.  

É explorado nesse 
trecho que, ao 
subtrair zero, 
continua o mesmo 
número, a mesma 
quantidade. E 
também, o zero é 
nenhum e não existe.  
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± Dígito falou, você viu o que ele 
fez, tirar o número 0 do número 
6 não faz diferença, ou seja, 
ainda tem 6. E Matheus completou, 
a mesma coisa acontece se você 
adiciona zero para qualquer 
número, também nada muda e 
disse: “Olha, eu tenho cinco 
ioiôs, se eu adiciono zero ioiôs, 
quantos ioiôs eu tenho?” Dígito 
respondeu 5, adicionando ou 
subtraindo zero não muda 
qualquer coisa. Inês então disse:  
“O fato que nada muda é uma das 
razões do Sr. Z ser tão especial.” 
Jackie completa: “Não apenas 
especial mas único, é o único 
número que você pode subtrair 
ou adicionar a um número e não 
muda qualquer coisa.” Matheus 
grita: “Pare o ônibus! Vamos! 
Temos que achar ele!”  

É enfatizado que 
subtrair e adicionar 
zero o resultado não 
se altera. A 
propriedade 
elemento neutro é 
apresentada de 
maneira narrativa. 

 

O zero escondido estava vendo 
tudo e diz: “Nossa, talvez eu seja 
importante!” 

 

 

Jackie observa que não há 
ninguém no banco; o dono do 
banco que agora vende pipocas 
diz que é porque tinha 9 milhões 
de dólares, mas agora só tem 9. 
Ele conta que o Hacker falou que 
não é para ficar preocupado, ele 
agora é o novo presidente do 
banco, e vai fazer o dinheiro 
crescer em uma semana, ele acha 
que o Hacker é um cara legal. 
Dígito diz que o Hacker não é um 
cara legal de jeito nenhum e 
suspeita que se trata de um ataque 
de Hacker.  

 

 

Matheus não entende porque o 
Hacker está interessado em 
assumir um banco que tem nove 
dólares. Inês diz só se na verdade 
há mais que nove dólares no 
banco. Jackie lembra que na placa 
diz só 9. Matheus acha que eles 
devem entrar no banco e olhar no 
cofre. Todos olham para Dígito.  
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Dígito se disfarça de decorador e 
entra no banco. Diz para Hacker: 
“Eu sou Sr. Robert, sou decorador, 
olha, esse lugar está muito 
decadente, se você quer ter um 
banco em Gollywood precisa de 
novidades.” Hacker diz que precisa 
de uma cadeira melhor e se distrai 
ao telefone. Dígito enrola Bug e 
Deleto e olha o cofre e vê que tem 
muitos dólares.  

 

 

As crianças perguntaram para o 
Dígito o que ele descobriu e ele 
respondeu que o Hacker quer uma 
nova cadeira. Matheus disse: “Não 
isso! O que você viu dentro do 
cofre?” Dígito contou que tem 
muitos dólares, como nove 
milhões. Jackie não entendeu 
como Hacker retornou os dólares 
que estavam faltando. Matheus 
então conclui que os dólares nunca 
saíram, eles estavam lá sempre. 
Inês falou “É isso! Os dólares 
nunca sumiram, o que sumiu foram 
os zeros na placa.  

 

 

✖ Olhem, disse Inês, 9 000 000 tira 
todos os zeros o que sobra, o 9, 
igual da placa.  

 

 

Matheus pergunta: “Por que todos 
os zeros de Gollywood sumiram?”. 
Dígito e as crianças percebem que 
foi o Hacker quem mandou todas 
as cartas ruins fazendo com que o 
Sr. Z se sentisse sem valor. Jackie 
tem uma ideia para que todo 
mundo saiba quantos dólares há 
no cofre.  

 

 

☐ As crianças foram até o banco e 
levaram a cadeira que o Hacker 
tinha pedido. Falaram para Bug e 
Deleto que para deixar a cadeira 
precisavam do pagamento de 1 
dólar. Bug e Deleto disseram que 
não poderiam dar porque tinham 
zero dólar.  

Zero como ausência.	 
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Dígito chorou e disse que eles 
tinham que lhe dar 1 dólar pois ele 
precisava comprar comida para 
seu cachorro, que tinha fome. 
Deleto disse: “Você tem um 
cachorro com fome, então temos 
que fazer alguma coisa, mas como 
vamos conseguir 1 dólar?”. Inês 
falou, como é um banco com 
certeza tem pelo menos 1 dólar. 
Bug e Deleto falam que realmente 
tem muitos dólares no cofre, mas 
que o chefe falou que não poderia 
deixar nenhum sair. Matheus 
suplicou: “Ah, mas estamos 
falando só sobre um pequeno 
dólar, ele nunca vai sentir a falta 
de um dólar só.”  

  

 

 

Conseguiram convencer Bug e 
Deleto, que enviaram o 1 dólar 
para a máquina de ATM.  

 

 

E a placa mudou para 8.999.999  

 

As crianças comemoram e o dono 
do banco chegou percebendo que 
os dólares estavam lá o tempo 
inteiro. Inês falou: “O Hacker 
enganou você”. Jackie disse: “Que 
pena que o Sr. Z não está aqui, ele 
iria ver a diferença que os zeros 
faz.” E Matheus completou: “E 
imagino que ele ficaria com muito 
orgulho!” 
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E o Sr. Z apareceu e disse: “Mas 
eu estou aqui e estou com orgulho 
e também sou muito grato.” Inês 
falou: procuramos você em todo 
canto. E o Sr. Z, respondeu: “Eu 
sei, obrigado, vocês provaram para 
mim que eu realmente tenho 
valor.” 

 

 

As crianças deram boas vindas, 
Inês pediu um autógrafo e Dígito 
tirou uma foto.  

 

 

% Sr Z disse: “Você pode me 
chamar de nada, mas nada é 
uma coisa e esse nada está de 
volta para ficar!” 

É enfatizado o nada, 
mas agora com 
conotação positiva 

 

E todos se reuniram na frente do 
banco para o dia de banana de 
Gollywood. O dono do banco falou: 
“Graças a essas crianças da Terra, 
o Hacker já foi e nosso banco tem 
mais uma vez 9 milhões de dólares 
e o Sr. Z está de volta!.  

 

 

! Começando com o lançamento: 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
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ANEXO V – NARRATIVAS DOS ALUNOS: “O MUNDO SEM O ZERO” 
 

 

A sessão se iniciou com a apresentação dos professores Heliel, Fabiane, Lulu 

e Solange e dos alunos. Foram compartilhados os sinais e feito um agradecimento 

pela participação de todos. Os alunos Lucas (6º ano), Marcel (6º ano), Gustavo 

(7º ano), Álvaro (6º ano), Laura (7º ano), Luara (7º ano) e Suelen (7º ano) 

participaram da primeira sessão (entrevista sobre o zero) no final de 2011. Os 

alunos Dora (7º ano), Silvia(7º ano), Kátia (7º ano) e Tiago (7º ano) não participaram 

da primeira sessão.  

 

 A pergunta feita ao grupo pelo professor Heliel foi: 

Heliel: PRIMEIRO AGORA, NÓS-QUATRO QUEREMOS VOCÊS PENSEM, 

MUNDO SEM NÚMERO ZERO, COMO? MUNDO SEM O NÚMERO ZERO, PENSA? 

FALA-PARA-MIM.  

☐ & O aluno Lucas respondeu que o mundo que não tem pessoas é zero. O 

professor Heliel problematizou dizendo que não existia o número zero. Lucas 

respondeu que numa prova, nota vermelha, zero. O professor Heliel mais uma vez 

problematizou para que os alunos pensassem no mundo sem o número zero e se 

haveria algum problema se o zero sumisse. O aluno Lucas falou de água e o aluno 

Gabriel explicou que ele estava dizendo que, se a água diminuísse, não teria água, 

seria zero.  

✪ ✖ O professor Heliel continuou perguntando e disse que o número zero 

sumiu, tinha os números 1, 2 ,3, mas o número zero não, e perguntou como seria o 

mundo sem o zero. A aluna Luara respondeu “um ovo”, chamando a atenção que O 

é parecido com o símbolo do zero. O professor Heliel enfatizou que era para eles 

esquecerem o número zero e pensar num mundo sem o zero. O aluno Lucas falou 

que quando tem muitas pessoas, tem muitos zeros. Neste momento, o professor 

Heliel refletiu que o Lucas estava relacionando o zero com quantidade. 

 Aproveitando o exemplo da água, Heliel disse aos alunos para pensarem que 

o mundo sem água teria problemas: teria problemas o mundo sem o zero? Enfatizou: 

o número zero sumiu, você olha e o número zero sumiu. Com relação a falta de 

água os alunos concordaram que teria problema, com relação ao zero não ficou 

claro. 
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 Após essa conversa inicial, Heliel disse a todos os alunos que eles iriam 

assistir um vídeo que não tinha tradução para Libras e eles estavam convidados a, 

com base nas imagens, nos contarem o que aconteceu no vídeo. Após assistir o 

vídeo, os alunos foram até a biblioteca e filmamos as reproduções do vídeo: foram 

quatro duplas e um trio.  

 A dupla dos alunos Lucas e Marcelo assistiu uma vez e quiseram falar sobre 

o que viram: 

  

 
Figura 20: Alunos Lucas e Marcelo 

 
!Marcelo: PORQUE PESSOAS TEM-NÃO ZERO 1-2-3-4 TEM-NÃO FOGUETE TEM-NÃO 
✪✖%#  Lucas: ZERO [fez um círculo com as duas mãos na altura da barriga] 
PASSARINHO PERGUNTA TEM-NÃO ZERO? PLACA ONDE ZERO? TEM-NÃO? NADA. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,TEM-NÃO 9. ONDE ZERO? NADA. 1-0 NÃO 0 SUMIU 1. 
PERGUNTA ONDE ZERO? NADA. 
PASSARINHO, CRIANÇAS PERGUNTOU MULHER ONDE ZERO? RÉGUA MEDIU TEM-
NÀO ZERO NADA 1, 2, 3, 4, ATÉ 9 
Marcelo: TEM MAIS, CRIANÇAS PAPEL OLHOU 9-9-9MUITOS FOGUETE-SUBIU  
✪✖  Lucas: QUADRO 9MUITOS TAMBÉM HOMEM ZERO [fez um círculo com as duas mãos 
na altura da barriga] FILME HOMEM ZERO. MULHER PERGUNTOU PLACA OLHOU 
TRANSITO TINHA 9 0 SUMIU 0, 9. SÓ 9 CONFUSÃO 
✖  Marcelo: PESSOA@ TEM-NÃO ZERO TRANSITO CHEIO PESSOA@ MUITO@ 
PORQUE TEM-NÃO ZERO 9 TRÂNSITO 
 
 Lucas quis falar mais um pouco do zero: 

 
                                                  Figura 21: Aluno Lucas 
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✖⌥Lucas: POR-EXEMPLO PESSOA@ FILA TEM 0? TEM-NÃO 20 NADA, 2. PESSOA@ 
PERCEBERAM NADA ZERO, CARROS TAMBÉM PLACA 1, 2, 3, 4 ZERO TEM-NÃO 
TAMBÉM MOTOS PLACA. TEM PESSOA NASCE FILHOS 9, 1,2,3,4 TEM ZERO TEM-
NÃO. PESSOA@ ESTUDAVAM FALTAVAM ESCOLA CHAMADA 1, 2, 3, 4 PERCEBERAM 
TEM-NÃO ZERO. TEM-NÃO ZERO COMEÇA 1, 2, 3ETC 9 DEPOIS 11, 12, ..., 19, 21, 22, 
23ETC . PESSOA@ MUNDO PERCEBEM TEM-NÃO ZERO. TEM TAMBÉM PROVA ZERO 
TEM-NÃO SÓ 5,5. RELÓGIO TAMBÉM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NÃO 1, DIFERENTE, X 
RELÓGIO.   

 

 A próxima dupla foi Alex e Gustavo: 

 
Figura 22: Alunos Alex e Gustavo 

#!☐Gustavo: EXEMPLO CARTA TEM-NÃO ZERO PORTA “ignoraram” ANDANDO. 
DEPOIS RÉGUA TEM-NÃO ZERO, TEM-NÃO? FALTAVA MEDIU IGUAL TEM-NÃO ZERO, 
ENTENDEU? FOGUETE 5, 4, 3, 2, 1, 0 FOGUETE-FOI 
✖Alex: ZEROMUITOS SUMIU NERVOSO FUGIU  
✖✪Gustavo: 9-0muitos SUMIU 0MUITOS PALESTRA PESSOA@ BRIGA [Sinalizou as pessoas 
correndo atrás do palestrante] 
HOMEM ZERO [fez um círculo com uma das mãos na frente da barriga] PESSOA@ 
AJUDAVAM QUER FOTO ZERO. TRANSITO MAIS VELOCIDADE [sinalizou um ponteiro 
determinando a velocidade do carro aumentando] CARROS-RÁPIDO 6 MAIS-OU-MENOS 
CARROS-DEVAGAR CHEIO 

 

Dupla Dora e Laura: 

 
Figura 23: Alunas Dora e Laura 
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<Dora: TRANSITO ZERO PAPEL JOGA-FORA Z-E-R-O PAPEL CHORAR, MULHER 
FALAR, BATEU-PORTA 
✖Laura: BATEU-PORTA MULHER ENTREGAR PAPEL MUITOS FECHOU VOOU, CARTA 
Z-E-R-O 0, MALA FOI-EMBORA CAIXA TIROU 0. HOMEM, DUAS MULHERES, 
PASSARINHO ENTRARAM TELEVISÃO. 60 TIROU 0 6 TRANSITO. HOMEM BIGODE 
BRANCO FALOU 9-0MUITOS TIROU 0, 9.  
#Dora: MULHER, MULHER, HOMEM, PASSARINHO QUADRADO NÚMERO ZERO 
MEDIR 
!✖Laura: TAMBÉM DEPOIS FOGUETE-SUBIU FALOU 0 0 SUMIU, 8 9MUITOS FOGUETE-
SUBIU 

 

Dupla Suelen e Luara: 

 

 
Figura 24: Alunas Suelen e Luara 

 
✪Suelen: PAPEL NÚMERO ZERO DEPOIS ZERO [sinalizou um círculo na altura da barriga 
com uma das mãos] HOMEM ZERO CHAPEU 0 [sinalizou um acessório no chapéu com um 
zero] OLHO 0, TAMBÉM RELÓGIO 
✖Luara: NÚMERO 9-0MUITOS TIROU 
✖✪Suelen: 9-0MUITOS TAMBÉM 0, PORTA 0, TAMBÉM CHAPÉU 0, BRINCOS 0, COLAR 0, 
VIDRO 0, REGUA MEDIR 0 
Luara: FAMOSA TAMBÉM MEDIR 
#Suelen: CHÃO MEDIR 1 2 3 4 5  
Luara: CHÃO 0 
✪Suelen: CARROS RODAS FAROL 0 PARECE ACABOU 
✪✖Luara: CARROS 4 MOTO TAMBÉM 2 MUNDO, 9 0MUITOS  TIROU, HOMEM ZERO 
[sinalizou um círculo na altura da barriga com uma das mãos] ESQUECI 
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Trio Kátia, Silvia e Tiago: 
 

 
Figura 25: Alunos Kátia, Silvia e Tiago 

 
✖✪Kátia: 0 PAPEL 0, TAMBÉM PLACA VÁRIOS 9-0MUITOS , TROCOU 9, 8-9MUITOS, HOMEM 
NÚMERO 0 [sinalizou um círculo na altura da barriga com as duas mãos] , PAPEL BRANCO 
0 ESCRITO 
✖<Silvia: HOMEM PAPEL VIU ZERO, BATEU-NA-PORTA ABRIU DOIS MENINOS 
LEVARAM CARTAS MUITAS CHOROU FOI-EMBORA. MULHER DUAS, HOMEM, 
PASSARINHO TAMBÉM TIROU NÃO SEI 9-0MUITOS TROCOU 8-9MUITOS 
Kátia: TIROU 1 HOMEM ZERO FELIZ 
✪Tiago: CARROS HOMEM PALANQUE FALANDO VIU MULHER ANDANDO DEPOIS 
OLHOU PLACA ANDANDO, HOMEM ZERO OLHOU CALMA HOMEM VIU TELEVISÃO 
OPINIÃO ACABOU 
#Silvia: MEDIR QUADRADO 0 
#Kátia: QUADRADO MEDIU 
#Sílvia: TEM-NÃO 0, TINHA 1, TEM-NÃO 0. 
Kátia: 0 TEM-NÃO 1, 2, 3, 4, 0 TEM-NÃO, TRANSITO PLACA 
✖Silvia : TRÂNSITO 60 TIROU 0, 6. 
!Kátia: 5, 4, 3, 2, 1, NÃO, 5, 4, 3, 2, 1, 0 FOGUETE-SUBIU 
Silvia: 5, 4, 3, 2, 1, 0 FOI 
 

 
No segundo dia, os alunos assistiram os vídeos de todos os colegas e depois 

foi passado um trecho para discussão. O trecho era o que mostrava que as crianças 

e o passarinho tinham tirado uma nota do banco e o 9 tinha se transformado em 

8.999.999, pois gostariam de explorar o sentido do zero como algarismo.  

 
✖Lucas: PORQUE PESSOA@ FALARAM 9 OLHARAM, VIRAM 9-0MUITOS, SUMIU O 0, 
NADA,  PESSOA@ BRIGARAM [sinalizou as pessoas correndo atrás do homem]  MULHER 
MULHER HOMEM TAMBÉM PASSARINHO TROCARAM-ROUPA TIRARAM PAPEL, 
DINHEIRO, BANCO 8-9MUITOS  

 

Ficamos em dúvida se os alunos tinham entendido e o professor Heliel então 

explicou que foi feito “menos um”, por isso apareceu 8.999.999.  
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✖  Lucas: ENTENDI, TRÊS PASSARINHO TIRARAM-UM 8-9MUITOS 

Os alunos sinalizaram que entenderam e disseram que era fácil. 

Depois passamos o vídeo do aluno Lucas, no qual disse outros sentidos dele 

sobre o zero. Perguntamos para o grupo se alguém teria mais alguma coisa para 

falar sobre o zero. Lucas mais uma vez quis falar. 

 
⌥Lucas: TELEVISÃO CONTROLE 1, 2, 3, 4 NÚMERO 0 TEM-NÃO 
Luara: TEM 0, TEM EMBAIXO 

 
Outros alunos sinalizaram que tem : 

 
⌥Gustavo: NÃO 0 “ele está falando do canal, não do controle” 
⌥Lucas: CANAL 1, 2, 3, 4 0 TEM-NÃO 
Laura: BAIXO 0 TEM 
Silvia: TEM-NÃO 0 
☐  Laura: CONTROLE VOLUME-DESCE TEM ZERO ESCUTA-NÃO VOLUME-SOBE 
☐  Gustavo: PARECE OUVIR MÚSICA 0 ESCUTA-NÃO, 0 SURDO MÚSICA, PESSOA 
TEM-NÃO 0 SURDA TELEFONE 0. 
✖Laura: RELÓGIO TEM-NÃO 0  

 

Mais nenhum aluno acrescentou informações sobre o zero. 
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ANEXO VI – TERMOS – COMITÊ DE ÉTICA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Rumo à Educação Matemática Inclusiva: Investigando os modos de 

pensamento narrativo e paradigmático de alunos surdos e alunos cegos: O ZERO 

 

         

Nome do Pesquisador : Fabiane Guimarães Vieira Marcondes  R.G: 3495040-7 

Nome do (a) Orientador (a) e Coordenadora do projeto: Prof. Dra. Siobhan Victoria Healy 

(Lulu Healy) R.N.E: V279554-F 

 

Instituição a que pertence o pesquisador: Universidade Bandeirante de São Paulo 

(UNIBAN) 

 

Telefones para contato: (11) 2972-9008 - (11) 2972-9025 

 

 

As informações a seguir estão sendo fornecidas para sua participação neste estudo, o qual tem 

como objetivo investigar os modos de pensamento produzidos durante discussões e práticas 

matemáticas escolares. O projeto visa promover ambientes de inclusão nas aulas de 

Matemática, permitindo que alunos surdos e alunos cegos tenham acesso aos mesmo 

conteúdos matemáticos que seus pares. Consideramos sua contribuição fundamental para o 

entendimento dos processos de ensino aprendizagem de alunos surdos e alunos cegos 

contribuindo assim para o desenvolvimento de recursos e atividades de aprendizagem 

matemática que instrumentalize uma matemática mais inclusiva como também a produção de 

conhecimento na área de Educação Matemática. 

Na primeira fase do projeto os dados serão obtidos através de entrevista em dupla, nas quais 

os participantes elaboraram uma apresentação para o coletivo do que é para eles o zero. Na 

segunda fase serão elaboradas atividades que poderão ser em duplas ou individuais que 

permitirão aos alunos experienciarem novas ideias de zero. O material coletado durante o 

projeto, as atividades realizadas, as gravações de áudio e vídeo, as transcrições, os registros 
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escritos, serão de uso exclusivo do grupo de pesquisa e servirão como base para procurar 

entender melhor a relação dos processos de aprendizagem com os campos sensoriais. 

Os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a identidade dos 

sujeitos em sigilo. Menção das instituições onde as entrevistas foram realizadas apenas será 

feita mediante autorização. O cronograma das entrevistas será organizado para não prejudicar 

outras atividades escolares, sendo realizadas de acordo com a disponibilidade dos 

participantes. Além disso, o conteúdo matemático e as atividades das entrevistas serão 

discutidos previamente com os professores dos participantes, para evitar aplicação de 

atividades consideradas inadequadas.  

Assim, esperamos que sua participação resultará em avanços de conhecimento, sendo positivo 

não apenas para o participante como também para a comunidade que ele pertence.  

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em publicações em 

periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações acadêmico-científicas. A 

veiculação de imagem de sujeitos em divulgações científicas só será realizada com 

consentimento, abaixo, dos envolvidos. 

A qualquer participante é garantida a liberdade da retirada de seu consentimento para 

participação da pesquisa, quando lhe convier. Não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, assim como não há compensação financeira relacionada à sua 

participação.  

Em qualquer etapa do estudo, o sujeito participante da pesquisa terá acesso aos responsáveis 

por essa pesquisa, para eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre os procedimentos ou a 

ética da pesquisa entre em contato com a pesquisador responsável na UNIBAN – Campus de 

Marte, sito à Av. Braz Leme, 3.029 – São Paulo  SP, telefones (11) 2972-9008 - (11) 2972-

9025. 

 

Eu,_______________________________________,RG nº _______________________,  

declaro estar suficientemente informado a respeito das informações que li acima, ou que 

foram lidas para mim, a respeito do projeto Investigando os modos de pensamento 

narrativo e paradigmático de alunos surdos e alunos cegos: O ZERO 
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Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos, as garantias de 

confidencialidade e autorizo a veiculação dos resultados para os usos mencionados. Está claro 

também que minha participação é isenta de qualquer tipo de despesas. Assim sendo, concordo 

em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo para mim e sem prejuízo para a 

continuidade da pesquisa em andamento. 

 

São Paulo, _____ de ____________ de _______ 

 

 

Assinatura do sujeito de 
pesquisa/representante legal 

 Assinatura da pesquisadora responsável 

 

Assinatura da testemunha  Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data: __/__/____ 
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AUTORIZAÇÃO DO USO DAS IMAGENS 

 

Declaro também meu consentimento na veiculação de minha imagem para fins de divulgação 

científica, nas condições do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, 

que li acima, ou que foram lidas para mim, a respeito do projeto . 

  

São Paulo, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do sujeito de 

pesquisa/representante legal 

 Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

Assinatura da testemunha  Assinatura da testemunha 
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Título do Projeto: Rumo à Educação Matemática Inclusiva: Investigando os modos de 

pensamento narrativo e paradigmático de alunos surdos e alunos cegos: O ZERO 

Pesquisador Responsável: Fabiane Guimarães Vieira Marcondes 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Bandeirante de São 

Paulo (UNIBAN) 

Telefones para contato: (11) 2972-9008 - (11) 2972-9025 

_______________________ 

_______________________ 

 

Ref.:  Solicitação de deferimento dos procedimentos do projeto supra citado 

 

O presente documento tem por objetivo dar ciência e solicitar autorização para os 

procedimentos relativos ao projeto de pesquisa supra citado que está sendo desenvolvido com 

a colaboração da comunidade da _______________________________ , principalmente ao 

que se refere à coleta e utilização de dados. A coleta de dados se dará por meio de entrevistas, 

gravações em áudio e vídeo, observações em sala de aula, atividades realizadas e registros 

escritos. Para tanto, sempre que necessário, nos comprometemos a solicitar autorização dos 

participantes ou responsáveis no caso desses serem menores de idade. 

 O material coletado servirá de base para análises que procuram entender melhor o 

processo de aprendizagem matemática dos alunos com deficiência visual. O acesso aos 

registros em vídeo será exclusivo do grupo de pesquisa e só poderá ser apresentado com a 

autorização e concordância dos participantes. Nas transcrições e registros escritos os mesmos 

terão seus nomes substituídos por pseudônimos preservando a identidade dos sujeitos. As 

informações provenientes das análises do material coletado poderão ainda ser utilizadas pelos 

pesquisadores em publicações e eventos científicos. 

São Paulo, 7 de abril de 2010 

 

_________________________________________ 

Siobhan Victória Healy – Coordenadora do Projeto 

 


