
1 

 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

CRISTIANO CAMPOS DONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZES DAS MÃOS E SONS DOS OLHOS: discursos algébricos de surdos 

usuários da Língua Brasileira de Sinais - Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO  

 2016 

  



2 

 

CRISTIANO CAMPOS DONADO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

VOZES DAS MÃOS E SONS DOS OLHOS: discursos algébricos de surdos 

usuários da Língua Brasileira de Sinais - Libras 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada 
como exigência parcial para qualificação à 
Banca Examinadora da Universidade 
Anhanguera de São Paulo – UNIAN, para 
obtenção do título de mestre em Educação 
Matemática, sob a orientação Professora 
Doutora Shioban Victoria (Lulu) Healy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO  

2016 

 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



4 

 

CRISTIANO CAMPOS DONADO 
 

VOZES DAS MÃOS E SONS DOS OLHOS: discursos algébricos 

de surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 
 
 

Dissertação de mestrado apresentada à 

Banca Examinadora da Universidade 

Anhanguera de São Paulo – UNIAN, para 

obtenção do título de Mestre em 

Educação Matemática, sob a orientação 

da Profa. Dra. Siobhan Victoria (Lulu) 

Healy.  

 

Aprovada em 31/agosto/2016 

 

 

 
 

 
 
 
 



5 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho ao Povo Surdo 
brasileiro que por meio de sua cultura 
e língua me fez ouvir o mundo de uma 
forma diferente, sendo mais sensível 
aos discursos extralinguísticos.  

 



6 

 

Agradecimentos 
 
Agradeço a Deus pelo dom da vida, por ser meu Consolador nas horas mais difíceis e que 

por meio de sua Palavra, sempre renovou minhas forças, me fez acreditar que é possível 

vencer a si mesmo, e principalmente, operou para que esse sonho tornasse real. 

 

À Lulu Healy, pelo seu brilho interior que irradia amizade, confiança, simplicidade, 

competência, resiliência, serenidade, inspiração. Sentia que em todos os nossos 

encontros, aulas e orientações, tinham como pano de fundo a grande máxima do filme 

Moulin Rouge: O mais importante na vida é amar e ser amado em retribuição. 

 

À Professora Doutora Solange Hassan Ali Fernandes e ao Professor Doutor Marco Aurelio 

Kiestmann pelo aceite em integrar minha banca examinadora. Tenho certeza que suas 

inferências contribuirão para que esse trabalho torne-se mais consistente, coerente e, 

principalmente, funcional para todos os envolvidos com as discussões matemáticas no 

universo surdo. 

 

Aos Professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

da Universidade Anhanguera de São Paulo. 

 

À CAPES pela bolsa concedida durante esses meses, pois sem ela não teria logrado êxito 

nesse trabalho. 

 

À minha mãe querida, Lucimar Brandão Campos, pelo seu amor, carinho e zelo. Por ter 

me educado sob a ótica de valores morais e humanos. Sempre confiante no meu potencial 

através de palavras de encorajamento, de força, de perseverança e de fé. Obrigado por 

tudo, minha amiguinha, minha “Ratinha de Jesus”. Vencemos. 

 

À minha avó amada, Marília de Mello Brandão (Mainha), por ser um dos mais importantes 

referenciais da minha vida. Sua mansidão, sabedoria, carinho, docilidade e paciência 

forjaram meu caráter. Através de sua fé em Deus, sempre me convenceu que no final do 

arco-íris tem um pote de ouro. Conseguimos conquistá-lo. Serei eternamente grato por ter 

me oportunizado percorrer os mais de 40.000 Km entre Juiz de Fora e São Paulo, nesses 

últimos 18 meses. 

 



7 

 

À minha filha insubstituível e amada, Beatriz de Oliveira Campos Donado, por ser a razão 

de todo o meu viver. Por sua maturidade, apesar de seus 11 anos, em compreender as 

horas entre nós perdidas. Minhas ausências semanais, nossas despedidas saudosas. Mas 

saiba que faria tudo novamente, pois os grandes legados que seu pai lhe deixa são: a fé 

em Deus e uma educação que liberta. Tenho muito orgulho de ti. Obrigado filha. 

 

À minha esposa, eterna namorada, Graziela de Oliveira Campos Donado, por ser brilho 

para meus olhos. Sempre me incentivou a acreditar em meu potencial como professor de 

Matemática. Dizia que é o que mais faço de melhor, porque me entrego de corpo e alma. 

Ao meu lado, suas palavras encorajadoras deram sustentação à árdua jornada por mim 

enfrentada. Obrigado meu amor, saiba que sempre irei te amar.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo.” 
 

Wittgenstein 



9 

 

RESUMO 
________________________________________________________ 

 
Este estudo tem como objetivo investigar os significados algébricos emergidos nos 

discursos de surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais - Libras e suas relações 

com as características de generalização, de indeterminação, de analiticidade e de 

aritmeticismo. A metodologia de pesquisa-ação foi escolhida para sustentar toda a 

jornada científica, principalmente, por sua flexibilidade que possibilitou o 

pesquisador atuar de forma mais ativa. Mais especificamente, um conjunto de 14 

atividades divididos em duas fases foram discutidas junto aos três participantes 

surdos fluentes na Libras, os quais já haviam vivenciado ou não experiências com 

a álgebra presente no contexto escolar. Todas as discussões foram registradas por 

meio de vídeos e os discursos dos participantes traduzidos da Libras para a Língua 

Portuguesa. Diálogos estabelecidos entre os dois teóricos, Radford e Lins, sobre 

as caraterísticas de pensamento algébrico fundamentaram as análises desses 

dados. Os principais resultados referem-se ao tratamento do símbolo de igualdade 

(“=”) e aos processos metafóricos presentes nos discursos dos participantes. A 

estrutura do sinal “=”, associada a palavra “igual” em Língua Portuguesa, traz em 

si sentidos de operação e de equivalência. Ambos foram percebidos em diferentes 

momentos nas falas dos participantes, mas nos discursos em Libras os diferentes 

sentidos foram envolvidos pelo uso de diferentes sinais. À medida que o estudo 

avançava, o sinal em Libras para a equivalência era frequentemente usado, uma 

reflexão talvez de leituras das atividades mais propícias do pensamento algébrico. 

As análises dos dados mostraram também diferentes maneiras de expressar a ideia 

de variabilidade nos discursos de dois participantes que emergiram inicialmente 

durante a Fase Um: as metáforas “casa” e “lugar vazio” para expressar a ideia de 

que algo (número) pode ser colocado “dentro” um símbolo (seja figurativa “Δ” ou 

alfanumérica “C”) e a ideia de um número escondido por um símbolo. Cabe 

ressaltar que todos os participantes tiveram mais facilidade em lidar com os 

símbolos figurativos do que com as letras, no que se refere à característica de 

substituí-los por números. Na Fase Dois, as atividades foram estruturadas para que 

estas metáforas pudessem ser mais exploradas, e como resultado, diferentes 

leituras das noções de indeterminação e de analiticidade foram motivadas com a 

emergência de discursos sobre a substituição dos símbolos por números, e as 

possibilidades de se colocar infinitos números dentro desses símbolos.  

 

 

 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, pensamento algébrico, surdos, língua 
brasileira de sinais, Libras  
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ABSTRACT 
________________________________________________________                                     

 
This study aims to investigate the algebraic meanings that emerge in the discourses 

of deaf learners, users of the Brazilian Sign Language - Libras and their relation to 

the characteristics of generalization, indeterminacy, analyticity and arithmeticy. An 

action-research methodology was chosen to support the entire scientific journey, 

due to its flexibility that enabled the researcher to act as an active participant 

throughout the study. More specifically, a set of 14 activities divided into two phases 

was discussed together with three deaf participants who were fluent in Libras and 

who had (or had not) experienced the algebra present in the school context. All the 

discussions were video recorded and the participants´ discourse was translated 

from Libras into Portuguese. To provide the theoretical grounding for the analyses 

of this data, dialogues were established between the two theorists, Radford and 

Lins, and their positions in relation to the characteristics of algebraic thought. These 

analyses enabled the identification of different ways of interacting with the symbol 

“=” as well as pointing to the metaphorical processes indicative of algebraic thinking 

present in the discourses of the participants. The structure of the symbol “=”, 

associated with the word "igual" in Portuguese, brings in itself meanings associated 

with operations and equivalence. Both were perceived at different times in the 

discourses of the participants, but in Libras the different senses involved the use of 

distinct signs.  As the study progressed the sign in Libras for equivalence was 

frequently used, a reflection perhaps of readings of the activities more conducive of 

algebraic thinking. Two different ways of expressing the idea of variability were also 

identified in the contributions  of two of the participants during Phase One: the 

metaphors "house" and "empty place" to express the idea that something (some 

number) can be placed "inside" a symbol (either figurative “Δ” or alphanumeric  “C”) 

and the idea of a number hidden by a symbol. In Phase Two, the activities were 

explicitly structured so that these metaphors might be further explored, with the 

result that different readings of the notions of indeterminacy and analyticity were 

motivated and discourses on the substitution of symbols by numbers, and the 

possibilities of placing infinite numbers within these symbols emerged. 

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Mathematics Education, algebraic thinking, deaf learners, brazilian 
sign language, Libras 
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CAPÍTULO 1 

________________________________________________________                                     

                             
MÃOTEMÁTICA   

 

A invisibilidade do diverso, do excluído, do diferente, tangenciou minha 

trajetória profissional. Em 1999, no curso de Licenciatura em Matemática, em 

específico na disciplina de Didática Geral, surgiu uma inquietude referente aos 

processos de construção do conhecimento matemático de alunos surdos incluídos 

em escolas públicas regulares no município de Juiz de Fora – MG. Nesse ano, nossos 

atores sociais viviam um momento significativo no cenário brasileiro – a criação do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE. 

Um dos avanços conquistados pelo movimento após décadas de lutas 

iniciadas no século XIX. Nos anos de 1854 e 1856, respectivamente, são criados por 

D. Pedro II, o Instituto Benjamin Constant – IBC e o Instituto Nacional de Educação 

dos Surdos – INES. Foi um passo para tornar visíveis à sociedade pessoas cegas e 

surdas, tendo a princípio, direito a uma educação formal. Diante dessa 

institucionalização, os espaços sociais frequentados por nossos protagonistas não 

seriam restritos somente ao contexto familiar. 

Por outro lado, as minorias com diferenças sensoriais acima mencionadas, 

ainda eram vistas sob o olhar da comiseração por parte da sociedade, que transferia 

suas responsabilidades aos institutos. Uma postura assistencialista que sustentou as 

estruturas de poder dos grupos dominantes, mantendo os “desviantes” em um padrão 

de normalidade. Segundo Marques (1998, p. 6) constatamos que: 

[...] Com o advento da prática de institucionalização, na verdade, o 
quadro não foi modificado em sua essência, uma vez que o indivíduo 
deficiente não deixou de ser visto como um ponto fora da curva de 
normalidade; só que, agora, não mais jogado pelas ruas, mas 
protegido por um rótulo de desviante dado a uma categoria e não a 
ele individualmente. 
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No século XX, os caminhos percorridos por outras correntes do segmento 

tiveram seus primeiros passos. Nos anos de 1932 e 1954, com a criação da 

“Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte” e das “APAES”. A primeira ganhou 

notoriedade com Helena Antipoff, educadora e psicóloga russa, que dentre os 

diversos feitos introduziu o termo “excepcional”, em detrimento das expressões 

“deficiência mental” e “retardo mental”.  

Já no que se refere ao movimento apaeano teve como referência a americana 

Beatrice Bemis, mãe de uma criança com deficiência intelectual, que fundou a 

primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) na cidade do Rio de 

Janeiro.  

Ainda nos anos 50, o Brasil é acometido por um surto de poliomelite que 

impulsionou o crescimento de centros de reabilitação inspirados nos modelos 

europeus e norte-americanos. Esses desenvolveram técnicas para tratar vítimas da 

Segunda Grande Guerra e influenciaram o surgimento de organizações similares 

onde o principal motivo da deficiência física não fosse à guerra. O pensamento 

dominante não estava focado na cura da doença, e sim, na reintegração funcional 

desses indivíduos na sociedade. 

A década de 70 trouxe uma reflexão fundamental quanto às organizações “de” 

e “para” pessoas com diferenças. “Para” carregava o discurso do que exercia poder, 

do que oprimia, do que tinha como filosofia a manipulação dos corpos dóceis. “De” 

trazia em sua essência o grito do segregado, do coadjuvante, do deficiente, enfim, de 

todo um movimento que acreditava em suas vozes, suas ideologias e lutava para sair 

da plateia e ser o protagonista da história de suas vidas.  

Nesse sentido Sant’Anna (1998, p.91) defende que:  

[...] todas as instituições têm como finalidade a produção de corpos 
dóceis e produtivos, e que formar, controlar, reprimir, disciplinar são 
funções transversais das instituições, destinadas a fixar a ordem 
institucional, garantindo dessa forma a estrutura e as relações sociais 
de dominação. 
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Imbuídos desse espírito, o movimento das pessoas com deficiência lutava para 

que as barreiras físicas, sensoriais, linguísticas e de atitudes fossem rompidas 

visando uma sociedade justa e igualitária. Todo esse esforço ganhou um contorno 

sistêmico no I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, no ano de 

1980, na cidade de Brasília/DF. Enfim a exclusão debatia a inclusão. Nada mais 

genuíno do que os próprios pares expor e compreender suas necessidades 

específicas. 

As discussões avançaram nos dois encontros nacionais seguintes, e no III 

encontro realizado em São Bernardo do Campo/SP em 1983 deu-se início a 

separação das áreas de deficiência. Cada grupo discutia seus anseios específicos e 

seus líderes promoveriam o intercambio e auxílio entre as áreas.  

Em 1986, foi criada a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência – CORDE, órgão da Presidência da República que tinha 

como objetivo coordenar as ações interministeriais ligadas às deficiências. Quando 

um assunto novo surgia, a CORDE utilizava de uma metodologia, as Câmaras 

Técnicas, criadas em 1990, que exerciam funções interativas com as bases do 

movimento e consultivas frente ao Governo, para que decisões fossem tomadas. 

O cenário se repete. A preposição “para” insistia em sua posição imperialista. 

Ações verticais direcionavam os caminhos a serem trilhados pelos pseudoatores do 

movimento que diante de um sistema perverso tinham seus passos engessados e 

suas vozes silenciadas. Segundo Foucault (1990, p.100), “[...] O poder pastoral supõe 

uma atenção individual a cada membro do rebanho”. 

Mas a chama de romper com a lógica opressora não se apagou. No ano de 

1999, o segmento derruba algumas barreiras atitudinais e conquistam o espaço para 

que suas necessidades possam ser discutidas e votadas. Nasce o CONADE, órgão 

deliberativo vinculado a CORDE. 

Voltando dessa digressão histórica, retomamos ao ponto de tangência de 

nossa trajetória. Exclusão e inclusão, faces da mesma moeda social. Mas do que a 

comunidade surda mais necessita se apropriar? Sua sede é de informação. Desde o 
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Brasil Imperial, foram 146 anos vendo o mover de bocas sem entender as palavras, 

sempre na tentativa de juntar as peças de um quebra-cabeça sintático indecifrável.  

As palavras de Monteiro (2006, p.301) reafirmam décadas de exclusão dos 

sujeitos surdos: 

[...] foram os momentos mais difíceis até hoje. Espero que a sociedade 
brasileira reflita e respeite mais as opiniões próprias da Comunidade 
Surda. Por outro lado, a Comunidade Surda deve vencer as barreiras 
da “submissão” imposta pelos ouvintes. Além disso, é preciso resistir 
a todo e qualquer termo inventado por ouvintes alheios à Identidade 
e à Cultura Surda. Assim evitaremos transtornos futuros na vida dos 
surdos. 

As barreiras de comunicação começam a ser transpostas no ano de 2002, 

através de um marco legal, ou seja, a Lei n 10.346/2002 que em seu artigo 1º 

preconiza: 

É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela 
associados. [...] 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. 

Três anos depois, a Língua Brasileira de Sinais é inserida em diversos setores 

sociais, dentre eles educacionais, de forma imperativa por meio do Decreto 

5626/2005 que regulamenta a lei anteriormente citada. Direitos linguísticos garantidos 

que já haviam sido defendidos no ano de 1996, em Barcelona, pela UNESCO. A 

Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, em seu artigo 24 nos orienta que:  

Todas as comunidades linguísticas têm direito a decidir qual deve ser 
o grau de presença da sua língua, como língua veicular e como objeto 
de estudo, em todos os níveis de ensino no interior do seu território: 
pré-escolar, primário, secundário, técnico e profissional, universitário 
e formação de adultos (1996 p. 7). 

 

Diante dessa conquista linguística, o povo surdo começa a ganhar “voz” dentro 

das inúmeras escolas dos municípios brasileiros. Em específico, na cidade de Juiz de 

Fora, destaco uma escola municipal da zona norte onde pude ver um movimento 

frenético de mãos e expressões faciais. Havia 70 alunos surdos “incluídos” no ensino 
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regular em diversas séries do Ensino Fundamental e Médio. Tentei me expressar de 

alguma forma, mas percebi que muitos eram os ruídos em nossas interações. 

A linguagem estava inadequada para essa situação. Pensamentos se 

manifestavam por palavras em línguas desconhecidas pelos interlocutores. Segundo 

Gessner (2007), ruído é uma perturbação indesejável em qualquer processo de 

comunicação, que pode provocar danos ou desvios na mensagem. Frente a esse 

cenário desconfortante concluí que o ponto de virada seria a aquisição de uma língua, 

pois nas palavras de Sacks (1998, p.22):  

[...] 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. Se não pudermos fazer isso, ficaremos 
incapacitados e isolados, de um modo bizarro –sejam quais forem 
nossos desejos, esforços e capacidades inatas. 

Então, comecei a frequentar locais em que os surdos se encontravam e iniciei 

um curso básico de Libras. Estava disposto a lançar-me na corrente linguística dessa 

minoria, onde as mãos falam e os olhos escutam. Após quatro meses de contato já 

me comunicava e resolvi voltar minhas investigações para as experiências 

matemáticas vividas por aqueles alunos. Para minha frustração o léxico matemático 

da Língua Brasileira de Sinais era bastante limitado. 

No ano de 2001 é lançado um dicionário enciclopédico ilustrado da língua de 

sinais brasileira pelo Dr. Fernando Cesar Capovilla contendo aproximadamente 

15.000 sinais (verbetes). Novamente me senti desmotivado, pois desses, somente 

aproximadamente 100 referiam-se a conceitos matemáticos. Surge a dúvida: como 

falar de Matemática em Libras se não há sinais específicos?  

Essa ansiedade foi o combustível fundamental para conhecer os aspectos 

estruturais da Língua Brasileira de Sinais. Minha relação com a comunidade surda, 

ora na militância de direitos, ora em tentativas de ensino e de aprendizagem da 

Matemática foi ganhando consistência, principalmente quando me torno proficiente 

na Língua Brasileira de Sinais.  
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Logo em seguida, inicio um caminhar na área de interpretação da Língua 

Portuguesa para Libras e vice-versa. Várias foram às experiências em congressos, 

seminários, situações do cotidiano e principalmente, no sistema educacional. Escolas 

regulares do Ensino Fundamental e Médio, como também, no curso de Pedagogia 

em uma instituição particular.  

O intérprete de língua de sinais é definido por Quadros (2007, p.27) como “[...] 

o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é 

qualificado para desempenhar a função de intérprete. No Brasil, o intérprete deve 

dominar a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa”. 

Constatei que com o advento da inclusão dos alunos surdos nas escolas 

regulares, surgem diversas discussões referentes à acessibilidade  objetivando 

diminuir os obstáculos no processo de interação entre docentes e discentes. Há um 

grande número de intérpretes de Libras atuando no cenário escolar. Mas essa 

situação, por si só, não é sinônimo de sucesso nos processos de ensino e de 

aprendizagem, principalmente quando o profissional concebe o ato de interpretar 

exclusivamente sob seu aspecto linguístico. 

Lacerda (2009, p.21) nos convida a refletir sobre essas práticas e diz que: 

[...] o trabalho de interpretação não pode ser visto, apenas, como um 
trabalho linguístico. É necessário que se considere a esfera cultural e 
social na qual o discurso está sendo enunciado, sendo, portanto, 
fundamental, mais do que conhecer a gramática da língua, conhecer 
o funcionamento da mesma, dos diferentes usos da linguagem nas 
diferentes esferas de atividade humana. Interpretar envolve 
conhecimento de mundo, que mobilizado pela cadeia enunciativa, 
contribui para a compreensão do que foi dito e em como dizer na 
língua alvo; saber perceber os sentidos (múltiplos) expressos nos 
discursos. 

Concluí que não há o “super intérprete”, ou seja, um profissional que domine 

todas as áreas do conhecimento. Para mim era muito mais fácil interpretar os 

conteúdos ligados à área de Exatas devido a minha formação matemática. Sempre 

preocupado com a qualidade do que interpretava começo a defender a interpretação 

por disciplinas específicas, por exemplo, conteúdos de biologia seriam, em tese, 

melhor traduzidos por intérpretes com formação nessa área. 
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Diante disso, o binômio professor/intérprete, ganharia contornos decisivos em 

minha jornada bilíngue. Toda experiência linguística e cultural adquirida por meio de 

contatos ininterruptos com o povo surdo torna-se a mola propulsora para uma 

escalada que estava apenas começando. Como contribuir para que os discursos 

matemáticos possam emergir na Língua Brasileira de Sinais? Mas tudo isso não teria 

sentido para mim se fizesse de forma solitária.  

Então, convido o amigo, “irmão” e militante surdo, Rodrigo Geraldo Mendes, 

para iniciarmos nossa missão. Não é de agora que acreditamos no conhecimento 

como o maior gerador de transformação social e fazemos disso um projeto em nossa 

história. Somos apaixonados por números, por Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 

por muitos anos fizemos delas (separadamente) nossas poderosas ferramentas. 

Nossas duas paixões se juntaram e foram transformadas em algo maior. 

Nascia o Mãotemática, um projeto de democratização da Matemática por meio da 

Língua Brasileira de Sinais: um sonho que fala com as mãos. Surgimos como uma 

possibilidade, tornamos-nos uma alternativa, tomamos corpo e hoje somos uma 

realidade, uma proposta bilíngue.  

Bilíngue porque garantimos o acesso ao conhecimento matemático não só por 

meio da língua natural (L1) do povo surdo, ou seja, Libras, mas também, dando 

significado as palavras expressas por meio da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa (L2). Por meio de seus discursos penetramos em sua cultura e 

interagimos com suas identidades. O ambiente de aprendizagem deve ser dinâmico, 

flexível, e principalmente, destituído de características unilaterais. Essa postura 

estimula e potencializa ambas às partes que participam dos processos de construção 

do conhecimento matemático.  

Nossas práticas podem ser reinteradas nas palavras de Freire (1996, p. 136): 

Aceitar e respeitar a diferença, é uma dessas virtudes sem o que a 
escuta não se pode dar. Se discrimino o menino ou a menina pobre, 
a menina ou o menino negro, o menino índio, a menina rica; se 
discrimino a mulher, a camponesa, a operária, não posso 
evidentemente escutá-las e se não as escuto, não posso falar com 
eles, mas a eles, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-
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los. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso-
me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer 
respeito, é um isto ou aquilo destratável ou desprezível. 

Nos 18 meses de trajetória do Mãotemática, observamos diversas questões 

relativas aos processos de ensino e de aprendizagem da Matemática. Já ministramos 

cursos em 15 cidades brasileiras, com duração de 20 horas, usando exclusivamente 

Libras e técnicas visuo-corporais, atingindo um público (surdos e ouvintes fluentes em 

Libras) de aproximadamente 600 pessoas. Percebemos que podemos falar de 

conteúdos matemáticos mesmo diante da inexistência de sinais específicos para 

representá-los, mas os avanços se dão necessariamente com os surdos envolvidos 

no processo. 

Essas experiências me incentivaram a conhecer quais eram as principais 

discussões sobre o ensino de Matemática para surdos no meio científico. Algumas 

linhas de pesquisas de programas de Pós-Graduação de instituições brasileiras me 

interessaram. No segundo semestre de 2013, me submeti ao processo seletivo para 

o curso de Mestrado em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São 

Paulo – UNIAN tendo sido aprovado. 

O programa tem cinco linhas de pesquisa relevantes, mas optei pela Educação 

Matemática Inclusiva. Agora mestrando, faltou delinear o tema da minha pesquisa. 

Quis fazer uma investigação embuído do espírito do Mãotemática. Mas qual o 

conteúdo matemático poderia focar? Entrando em contato com a literatura dessa 

linha, logo nos primeiros meses de estudo, me identifiquei com um artigo que tratava 

do pensamento algébrico de alunos surdos (Fernandes e Healy, 2013). As questões 

levantadas por essas pesquisadoras vêm norteando minhas questões de pesquisa. 

A educação algébrica é um grande desafio enfrentado por professores do 

Ensino Fundamental em nosso país. Constatamos isso nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática: “Nos resultados do SAEB, por exemplo, os itens referentes 

à Álgebra raramente atingem o índice de 40% de acerto em muitas regiões do país.” 

(BRASIL, 1998, p.115) 
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Os resultados são alarmantes, mas um dos objetivos a serem atingidos quanto 

ao ensino da álgebra encontra-se previsto no documento ora citado, e nos diz que: 

“O estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o aluno 

desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, além de lhe 

possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolver problemas” 

(MEC/SEF, 1998, p 115). 

Tais diretrizes afetam os professores e suas práticas pedagógicas, 

principalmente diante do esforço em buscar metodologias eficientes para favorecer a 

compreensão dos diversos conteúdos algébricos presentes nos currículos escolares. 

Tratando-se de alunos surdos, penso que o cenário atual é mais desfavorável, 

principalmente pela insipiência de descobertas relativas aos processos cognitivos 

para que se apropriem do pensamento algébrico.  

Diante dos aspectos ideológicos, históricos, linguísticos, profissionais, 

científicos e sociais apresentados até agora, penso que nossa pesquisa poderá 

contribuir com novas descobertas, não só pelo arcabouço teórico que a 

fundamentará, mas principalmente pela elaboração das atividades que serão 

aplicadas priorizando-se aspectos semióticos, elementos fundamentais para uma 

melhor compreensão por parte dos sujeitos envolvidos nesse trabalho. 

Posto isso, o objetivo de nossa pesquisa é analisar como se dão os processos 

de produções de significados, manifestados por seus pensamentos matemáticos, em 

específico, o pensamento algébrico. Nesse sentido, no próximo parágrafo serão 

apresentadas duas questões de pesquisa que pretendemos responde-las após 

cumpridas as etapas ligadas às fundamentações teóricas, metodologia e suas fases 

e análises. 

 Quais os significados que emergem dos discursos de sujeitos surdos 

usuários da Libras inseridos em situações algébricas? 

 Quais as relações desses significados com as características de 

generalização, de indeterminação, de analiticidade e de aritmeticismo 

presentes nas teorias de Luis Radford e de Romulo Lins? 
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Uma vez que os objetivos foram traçados e as questões de pesquisa 

problematizadas, resta-nos apresentar uma fundamentação teórica consistente, 

detalhada no próximo capítulo, para que os resultados desse estudo, satisfatórios ou 

não, tenham uma funcionalidade voltada para os avanços das reflexões relativas aos 

processos educacionais matemáticos vivenciados por todos os atores envolvido em 

uma Educação de/com surdos. 
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CAPÍTULO 2 
_____________________________________________________                                    

         PONTES DO SABER   

 

Nesse capítulo trataremos das duas principais teorias que nortearão 

nossa pesquisa. Tentaremos relacioná-las e aplicá-las de modo convergente, 

apesar de algumas de suas características percorrerem caminhos opostos frente 

aos processos de construção do pensamento algébrico. 

 

2.1 Introdução 

O pensamento é um pilar importante no processo evolutivo do ser 

humano, bem como a linguagem e outras diversas funções sensoriais e 

corporais, integrando o cerne das discussões acerca dos processos cognitivos 

que implicam na capacidade de abstração e generalização humana. 

Uma das características desse pensar pode ser qualificada como uma 

caixa misteriosa; trata-se de um processo complexo e intangível, mas que por 

meio de suas manifestações associadas às atividades humanas e expressas por 

meio de sistemas semióticos altamente sofisticados constituídos culturalmente, 

pode ser identificado. 

A propósito, compreender e definir as estruturas de pensamento somente 

por uma lógica intracerebral é considerar que as relações intersubjetivas do ser 

humano têm como objetivo somente atender suas necessidades de 

sobrevivência. Com o devido respeito às contribuições desses modelos teóricos 

que priorizam aspectos inatos, como a epistemologia genética de Jean Piaget, 

surge um questionamento: Podemos nos considerar um eu puro de nós 

mesmos? Um “eu” que desde seu nascimento tem suas emoções, 

comportamentos e enunciações não influenciadas pelo os “outros” que o 

cercam? 
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Acreditamos que não há uma dissociação entre o “ser biológico” e o “ser 

social”, e sim, um processo dialético-materialista ininterrupto. Segundo Leontiev 

(2002, p.23) “[...] Os homens que desenvolvem sua produção material e seu 

intercâmbio material modificam, também, ao mudar essa realidade, seu 

pensamento e os produtos de seu pensamento.” (tradução nossa). Esse “ir e vir” 

nos mostra que pensamento e linguagem são processos que caminham 

paralelamente desde suas formas mais rústicas e que, em um dado momento 

tornam-se concorrentes; esse ponto em comum pode ser entendido como o 

gatilho que de forma consciente nos torna um eu intersubjetivo formado por 

outros “eus”.  

Esses produtos do pensamento refletem uma realidade psíquica que se 

alicerça nos processos mediadores entre as relações dos indivíduos com seus 

pares e com o mundo real. À medida em que as atividades humanas tornam-se 

mais sofisticadas, gradualmente os elementos presentes no mundo material 

ganham contornos no mundo ideal, ou seja, na consciência desses sujeitos 

sócio-históricos.  

Nas palavras de Leontiev (2002, pg.23) “[...] processos da atividade do 

sujeito, que inicialmente é externa e prática, adquirindo a forma de atividade 

interior, de atividade da consciência.” (tradução nossa) 

Em nosso estudo, exploramos o processo em que objetos e práticas 

matemáticas podem tornar-se conscientes. O pensamento matemático, em 

específico, o algébrico será visto por meio das lentes que fundamentarão nossa 

pesquisa. Nos tópicos a seguir, dialogaremos com diferentes pesquisadores 

acerca da temática em questão.  

2.2 Diálogos: Luis Radford, Romulo Lins e o Pensamento 

Algébrico 

Diversas vozes advindas da escola alemã e da antiga União Soviética, no 

que se refere às questões históricas, linguísticas, filosóficas e psicológicas do 

pensamento humano, influenciaram um dos principais regentes desse grande 
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coro da Educação Matemática no cenário internacional. Trata-se do professor 

Luis Radford, idealizador da Teoria Cultural da Objetificação, que por meio de 

seus acordes ecoará em nossa pesquisa. 

Apesar de sua graduação em Engenharia, ministrava cursos de 

Matemática e se interessava por seus processos de ensino e de aprendizagem. 

Por ter concluído seu Doutorado na França foi fortemente influenciado pelos 

pressupostos piagetianos referentes às estruturas lógicas do pensamento. Mas 

seu contato com a obra de Vygostsky, Pensamento e Linguagem, afetou suas 

crenças e, consequentemente, suas produções científicas ganhariam novas 

vozes. 

Nosso maestro aponta sua batuta para o dueto pensamento 

matemático/cultura que ao entoar suas notas formam um naipe indissociável. 

Sua posição é que cultura não deve ser vista apenas como um conjunto de 

crenças, valores e costumes estáticos, mas sim, por meio de holofotes marxistas 

que colocam os indivíduos e suas relações no centro das discussões.  

Radford (2014) afirma que:  

[...] O conceito de cultura que Marx elabora indiretamente em 
seus escritos é, em efeito, profundamente histórico e 
transformativo. Os indivíduos criam a cultura e, em um 
movimento reverso ou dialético, a cultura oferece as condições 
para que os indivíduos criem sistemas de pensamento científico, 
estético, jurídico, etc, e se criam eles mesmos. É por isso que, 
dentro de uma perspectiva dialética materialista, as culturas 
humanas são muito mais que entidades reificadas e estáticas. 

Vejamos que nesta definição de cultura há convergências com as 

reflexões sobre a cultura Surda pelas mãos de nossa doutora e militante do 

movimento surdo, Karin Strobel (2009, p.29)“(...) sujeitos surdos que não 

habitam no mesmo local, mas que estão ligados por uma origem, por um código 

de ética de formação visual, independente do grau de evolução linguística, tais 

como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços.” 
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Uma vez acordado os sentidos do termo cultura na teoria a qual nos 

referimos, resta-nos apresentar o outro pilar da escola alemã, Hegel, que trata 

do pensamento e da formação da consciência humana. Essa evolui das 

interações entre as experiências humanas, naturais e simbólicas. O ser humano 

identifica-se na medida em que percebe suas diferenças em relação ao outro e 

aos elementos da natureza. 

Mas não basta experimentar diferenças sem interpretá-las. É necessário 

pensar, refletir sobre as ações. Quanto mais pensamento, mais consciência. Por 

meio desse processo de interpretação os objetos do entorno humano ganham 

significados. Por exemplo, o símbolo da clave de sol para um acadêmico do 

curso de Música é repleto de sentidos, enquanto uma criança de 3 anos, 

provavelmente não o reconheceria. 

Até o momento, as vozes de Marx e Hegel influenciaram a teoria cultural 

da objetificação que teve seu nascedouro em reflexões e práticas de natureza 

antropológica e histórico-culturais. Segundo Radford (2006, p.105), “[...] A teoria 

da objetificação parte de uma concepção não mentalista do pensamento e da 

atividade [...].” (tradução nossa). Enfim, o pensamento não deve ser 

caracterizado somente por sua realidade reflexiva, ou seja, por um inatismo 

biológico, mas, principalmente por suas características dialéticas e semióticas. 

Segundo o dicionário Houaiss, um acorde é qualquer conjunto harmônico 

de três ou mais notas (vozes) que se ouve como se estivessem soando 

simultaneamente. Nesse sentido, objetivando a beleza e harmonia de nosso 

embasamento teórico, detalharemos nos parágrafos seguintes, seus aspectos 

conceituais e estruturais. 

A Teoria Cultural da Objetificação é uma teoria de ensino e de 

aprendizagem que nos mostra diferenças importantíssimas entre o que 

elencamos como nossas três notas: saber, conhecimento e aprendizagem.  

Essas divergências conceituais tornam-se mais claras quando buscamos 

compreender a trajetória humana, principalmente no momento em que os seres 
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humanos criaram diversos símbolos para que suas relações inter e 

intrasubjetivas pudessem ser mediadas. Tal mediação, também pode ser 

comparada a uma ponte entre o mundo real (concreto) e o mundo das ideias 

(abstrato). Genericamente a palavra “cavalo” exprime as infinitas representações 

mentais advindas das experiências que tivemos com o objeto. 

A generalização presente nos códigos humanos é sintetizada em forma 

de saber. Esse, por sua vez não é inato, e sim, uma potencialidade. Na visão de 

Radford (2013, p.10) temos que: “[...] o saber é um processo, nós estamos 

dizendo que saber é movimento.” (tradução nossa). Encontra-se culturalmente 

constituído nas escolas, nas universidades, nas bibliotecas e outros espaços 

institucionalizados, nem sempre em formas compreensíveis para nossas 

crianças. Como torná-lo acessível? Somente por meio das práticas sociais que 

nossos alunos serão influenciados a conhecer novas formas de pensar. 

O conhecimento é justamente a atualização dos saberes que são 

constituídos por suas características voláteis e dinâmicas. Essas, por 

manifestarem-se de diferentes formas são percebidas singularmente por cada 

indivíduo. Essas relações constantes estão presentes no cenário educacional 

onde destacamos a importância da presença docente em um dos vértices do 

triângulo didático, a saber: sujeito, objeto e professor.  

Nesse sentido, Radford (2013, p. 16) nos mostra que “o conhecimento é 

a instanciação ou atualização do saber, o que precisa ser entendido é: o 

significado do saber é algo geral; o processo dessa atualização e o resultado 

dessa atualização.”(tradução nossa) 

Os saberes encontram-se instituídos no campo das representações 

mentais e suas evocações são disparadas pelo gatilho do conhecimento. Nesse 

sentido, Radford (2013, p.17) defende que: 

[...] conhecimento, por isso, é o conteúdo conceitual concreto 
através do qual o saber é instanciado. O seu conteúdo conceitual 
concreto aparece e só pode aparecer através de uma atividade 
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– a atividade que medeia conhecimento e saber. Conhecer é de 
fato o resultado de uma mediação. 

Por meio dos processos mediadores e em busca de um sentido pessoal, 

um acorde, surge a aprendizagem como um processo de tomada de consciência 

dos modos como atualizar os diversos tipos de saberes.  

Radford (2006, p.116) afirma que “[...] A objetificação é, precisamente, 

esse processo social de tomada de consciência progressiva do eidos homérico, 

isto é, de algo frente a nós uma figura, uma forma algo cuja generalidade 

notamos gradualmente, ao mesmo tempo que a dotamos de sentido.” (tradução 

nossa) 

Podemos conjecturar que parte de nossa questão de pesquisa ouve o 

belíssimo acorde constituído pelas vozes, do pensamento, da cultura, do saber, 

do conhecimento e da aprendizagem. Mas ainda falta constituir dois acordes 

relativos aos processos de generalização e às características do pensamento 

algébrico. 

Grandes pesquisadores do campo da educação algébrica concebem a 

generalização como o combustível indispensável para que haja um fluxo 

constante das diversas manifestações do pensamento algébrico. Mason (1996) 

afirma que: “A essência do pensamento matemático é o reconhecimento, 

apreciação, expressão e manipulação da generalidade. Isso implica ao mesmo 

tempo particularizar e generalizar, assim como conjecturar e justificar.” (tradução 

nossa) 

Consoante à posição anterior, Radford considera a generalização como 

um dos procedimentos mais importantes da produção do conhecimento. Mas sua 

constituição será manifestada por três vozes que carecem de um diapasão para 

que possam ser escutadas harmonicamente. Referimo-nos aos problemas 

fenomenológico, epistemológico e semiótico que estão relacionados entre si. 

Os diversos caminhos dos processos generalizantes podem ser 

percebidos no campo da fenomenologia que estuda a essência da percepção, 
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da consciência, do pensamento, enfim de todos os objetos que estão no mundo. 

Mas, seria possível descobrir a natureza das generalizações com o intuito de 

compreender os processos cognitivos referentes ao pensamento algébrico? 

Sob o prisma fenomenológico de Merleau Ponty (1945), torna-se 

extremamente complexo responder essa pergunta, uma vez que essas funções 

mentais se manifestam nos sujeitos de modo muito singular, e ao mesmo tempo, 

por meio da interface entre suas experiências “no mundo” e “com o mundo”. Este 

necessita ser vivido antes de ser significado. A realidade está para ser descrita 

e não construída.  

Diante dessa problemática, podemos concluir que ao expormos objetos 

matemáticos, em específico, expressões algébricas para que indivíduos possam 

estabelecer relações de igualdade e desigualdade entre elas, surgem infinitas 

possibilidades de generalizações. Cada indivíduo tentará descobrir semelhanças 

e diferenças entre os objetos de forma intencional.  

Vemos isto em Radford (2006): 

[...] A escolha de semelhanças e diferenças se fará, a princípio, 
segundo a compreensão que os estudantes têm do objeto da 
atividade de generalização. De fato, o olhar com que cada um 
de nós percebe o mundo não é um olhar desinteressado. Vemos 
com certa intenção, detendo-nos naquelas determinações 
sensíveis que nos correspondem. (tradução nossa) 

Uma vez que as semelhanças foram identificadas, inicia-se uma busca 

por parte dos sujeitos em descobrir uma expressão geral que legitime as 

relações entre os objetos. Em sua grande maioria, as generalizações algébricas 

não emergem de forma genuína, e sim com fortes traços aritméticos. Esse 

fenômeno pode ser analisado em um território epistemológico. 

A epistemologia tutela os diversos problemas científicos de uma forma 

crítica e busca determinar suas origens lógicas, seus valores e seus conteúdos. 

Descobrir parte da propriedade acima mencionada não é suficiente para concluir 

que houve generalização. Mas é óbvio que o objeto foi transposto. Segundo 
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Radford (2013, p.08): “[...] procedimentos se situam no terreno epistemológico 

assinalado acima: de um trabalho de observação no terreno fenomenológico, 

certas determinações são selecionadas; logo se procede a uma extrapolação 

que opera diferentemente”. 

Frente a essas duas dificuldades, intencionamos descobrir como as 

generalizações relativas aos objetos algébricos que trataremos nesse projeto, 

irão manifestar-se, nos terrenos aritméticos e algébricos. 

Radford (2013) aponta que a linguagem alfanumérica não é a única forma 

de expressão do pensamento algébrico, em específico, de suas generalizações. 

A denotação destas pode ser efetuada através de outros sistemas semióticos, 

nas quais se mobilizarão: percepção, gestos, símbolos matemáticos e linguagem 

natural. 

Em razão das discussões referentes aos três problemas de uma 

generalização terem se exaurido, resta-nos invocar o último naipe de vozes: as 

características do pensamento algébrico regidos pela batuta de Luis Radford. 

Nesse sentido, nas vozes de Fernandes e Healy (2013, p.355) escutamos 

os ecos dessa visão na qual o pensamento anteriormente mencionado se 

caracteriza: “[...] por três elementos interrelacionados: um sentimento de 

indeterminação, uma forma de agir analiticamente com objetos indeterminados 

e o uso de um sistema semiótico adequado [...].” 

 O indeterminado aparece como condição no campo algébrico, uma forma 

de se ver algo que não está presente, que não se determina. Opõe-se aos 

objetos aritméticos no que tange às suas identificações explícitas, mas se 

relaciona com eles nas operações fundamentais. Para Radford (2010, p.39)“[...] 

um sentido de indeterminação que é próprio de objetos algébricos básicos, tais 

como, incógnitas, variáveis e parâmetros [...]”.  

Ainda nesse sentido, nos mostra que “[...] através da indeterminação (em 

oposição a determinação numérica) que torna-se possível, por exemplo, a 
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substituição de um objeto ou variável desconhecida por outra [...]”.(Radford, 

2010, p. 39) 

Quanto à analiticidade, busca-se transpor as fronteiras entre a aritmética 

e a álgebra. Operar quantidades desconhecidas obtendo resultados 

determinados e indeterminados, como também identificar as relações de 

igualdade e desigualdade entre os objetos algébricos.  

Por fim, os diversos recursos semióticos utilizados pelos sujeitos no intuito 

de explicitar suas inúmeras formas de pensar algebricamente e já defendidos 

acima por Radford, podem sinalizar caminhos para que esses objetos algébricos 

sejam corporificados e tornem-se objetos de consciência.  

Uma vez que todas as vozes foram apresentadas a fim de compor esse 

belíssimo acorde, gostaríamos que a segunda parte desse capítulo fosse 

composta por outro acorde, para que juntos possam formar uma genuína 

progressão harmônica.  

A regência agora fica a cargo do pesquisador, Romulo Lins, da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho de Rio Claro – São Paulo, 

que há algumas décadas contribui para o avanço da Educação Matemática por 

meio de suas produções científicas, dentre elas, a teoria conhecida como Modelo 

dos Campos Semânticos (MCS). Não iremos trazer para nossa pesquisa todas 

suas vozes, mas algumas em específico: conhecimento, significado/objeto, 

atividade algébrica e leitura plausível. 

A teoria anterior nos mostrou que o conhecimento é um processo de 

atualização que ocorre por meio da mediação, onde surgem as diversas 

enunciações dos sujeitos envolvidos. Todo enunciado é uma afirmação e quem 

o faz acredita no que está sendo dito. Essa crença não deve ser vista como 

ingênua, principalmente se divergir daquilo que é instituído enquanto verdade. 

Nesse sentido, Romulo Lins (2012, p.12) nos mostra que “Um 

conhecimento consiste em uma crença-afirmação (o sujeito enuncia algo em que 
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acredita) junto com uma justificação (aquilo que o sujeito entende como lhe 

autorizando a dizer o que diz).” E por meio dessa torna-se possível buscar 

interpretações produtivas diante dos sentidos dos objetos algébricos que 

constituem nosso estudo.  

Essa relação significado/objeto é muito subjetiva, pois cada sujeito tem 

uma maneira peculiar de perceber e expressar seus pensamentos algébricos. 

Não há consenso de que os significados possam ser traduzidos única e 

exclusivamente por artigos definidos (o, a, os, as), mas sim por uma diversidade 

multifacetada. Os objetos não estão desconectados de quem os enuncia. A 

interdependência entre eles e seus significados ocorre dentro de um processo 

de contextualização.  

Diante disso, Romulo Lins (2012, p.28) define que “ Significado de um 

objeto é aquilo que efetivamente se diz a respeito de um objeto, no interior de 

uma atividade. Objeto é aquilo para que se produz significado.” 

O conceito de atividade definido por Leontiev (1978) e apresentado na 

introdução desse capítulo, influenciou os pressupostos teóricos de nossos dois 

maestros e que, consequentemente, por meio de suas notas convergiram para 

uma harmonia semântica. Mas como nossas atividades nessa pesquisa referem-

se à álgebra, faz-se necessário conhecer como o último regente a define. 

Segundo Romulo Lins (2006, p.137) temos que: 

A álgebra consiste em um conjunto de afirmações para as quais 
é possível produzir significado em termos de números e 
operações aritméticas, possivelmente envolvendo igualdade ou 
desigualdade. A atividade algébrica consiste no processo de 
produção de significado para a álgebra. 

Diante disso, os autores que fundamentam nosso estudo empenham-se 

em descobrir qual a essência do pensamento algébrico. Acreditamos que a 

busca por uma exatidão é infindável, uma vez que o dinamismo é intrínseco à 

cognição humana. Mas elencamos algumas características desse pensar 
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algébrico, já definidas por Radford e agora complementadas pelos dizeres de 

Romulo Lins (2006, p.151):  

[...] há distintos modos de produzir significado para a álgebra; o 
pensamento algébrico é um desses modos e tem três 
características fundamentais: produzir significados apenas em 
relação a números e operações aritméticas (chamamos a isso 
aritmeticismo); considerar números e operações apenas 
segundo suas propriedades, e não “modelando” números em 
outros objetos, por exemplo, objetos “físicos” ou geométricos 
(chamamos a isso internalismo); e, operar sobre números não 
conhecidos como se fossem conhecidos (chamamos a isso 
analiticidade). 

Por fim, escutaremos a última voz que compõe os acordes de nosso 

teórico. Um processo comunicativo é constituído por elementos fundamentais, 

como: autor/texto/interlocutor. Não há mensagem destituída de intencionalidade 

por parte de quem enuncia. Ninguém quer ficar solitário em seu mundo.  

Mas na maioria das vezes, quem recebe a informação busca interpretá-la 

de acordo com seus referenciais, ou seja, a intenção faz-se presente em todo 

momento, e quando não identificada pelas partes pode ser fator de divergência. 

Em nosso contexto, os objetos algébricos falam por si e isso pode ser visto como 

algo positivo, pois quanto menos ruídos no processo mais chance teremos de 

nos aproximar das essências do pensar algébrico. 

Para tal, ouviremos o conceito de leitura plausível segundo Romulo Lins 

(2012, p.23):  

[...] As noções de leitura plausível/leitura positiva têm sido, por 
vezes, usadas como equivalentes, mas eu prefiro fazer uma 
distinção. A leitura plausível se aplica de modo geral aos 
processos de produção de conhecimento e significado; ela 
indica um processo no qual o todo do que eu acredito que foi dito 
faz sentido. Outra maneira de dizer que faz sentido em seu todo, 
é dizer que o todo é coerente (nos termos de quem eu constituo 
como um autor do que estou lendo). 

Enfim, não sabemos ainda como os contextos aritméticos e algébricos de 

nossas atividades serão interpretados, mas, talvez, por meio disso podemos 
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analisar as diversas nuances presentes nas fronteiras entre a aritmética e a 

álgebra. 

Diante da beleza dessa progressão harmônica regida pelos dois teóricos 

que irão fundamentar nossa pesquisa, resta-nos elencar uma metodologia 

adequada que será descrita no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 
______________________________________________________                                     

 SISTEMATIZANDO 
CAMINHOS   

 

A metodologia científica é considerada uma das etapas mais importantes 

do processo de pesquisa e através dela descreveremos as atividades a serem 

desenvolvidas. Não só isso, mas também em consonância com a 

fundamentação teórica, poderemos validar a análise dos dados coletados, 

sempre com o intuito de embasar os objetivos presentes em nosso estudo. 

 

3.1 Introdução 

Todo processo de investigação científica é desafiador, pois as diversas 

etapas que o constitui são escaladas de forma bastante árdua. Frente aos 

possíveis terrenos movediços que o pesquisador poderá se deparar, nada mais 

seguro do que definir uma base metodológica consistente, cujos elementos 

poderão responder nossos questionamentos e atingir os objetivos propostos. 

A palavra “método”, de origem grega, não sofreu alterações semânticas 

até os dias atuais, preservando assim, sua essência como “um caminho para 

chegar ao fim.” Mas adequar essa trajetória não é tão simples, pois as evidências 

teóricas e práticas do tema a ser investigado devem ser confrontadas. Segundo 

Seabra (2001, p.53) constatamos que 

A metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida 
no processo de apreensão da realidade. [...]o procedimento 
metodológico deve incluir concepções teóricas de abordagem, o 
conjunto de técnicas que possibilita compreender a realidade. 

Antes de adentrarmos no campo pragmático, faz-se necessário 

estabelecer diálogos com o meio científico objetivando assim uma troca entre 

nossas intenções e os discursos já produzidos. Detalharemos a seguir, uma 
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minuciosa revisão de literatura por meio dos seguintes instrumentos: sites, 

produções científicas no âmbito de mestrado e doutorado, e por fim, livros e 

artigos.  

Dentre os diversos sites visitados não encontramos nada que pudesse 

referendar o trinômio de nosso estudo, ou seja, características do pensamento 

algébrico, pesquisador fluente em Língua Brasileira de Sinais e surdos que já 

tiveram ou não experiências com situações algébricas. Mas, mesmo assim, 

conseguimos enxergar no site do Professor Luis Radford excelentes 

contribuições relativas ao pensar algébrico. Por fim, no site de Educação 

Matemática Inclusiva encontramos excelentes materiais que serão apresentados 

nos próximos parágrafos.  

Por outro lado, a nível de doutorado, destacamos os trabalhos de Borges 

(2013) por ser a primeira tese cujos alguns elementos convergem para nosso 

trinômio, ou seja, saberes matemáticos e intérprete de Libras. Ainda nesse 

contexto, percebemos nos estudos da tese de Araújo (2015), o quanto as 

pesquisas são incipientes em nosso país.  

   Foi feito um levantamento acerca do número de dissertações e teses 

envolvendo as seguintes áreas de concentração: Educação Matemática, 

Educação de Ciências e Matemática, Educação e Psicologia. No total, são 27 

dissertações, sendo somente uma relativa ao campo da Álgebra; essa 

quantidade não foi diferente nas 4 teses encontradas. 

Finalizando essa varredura bibliográfica, apontamos para o artigo de 

Fernandes e Healy (2013) que trata das características do pensamento algébrico 

presentes na teoria de Radford de alunos surdos usuários da Libras. Para a 

intermediação desse trabalho contou-se com a presença de um intérprete da 

referida língua. Foi concluído que a linguagem alfanumérica não foi utilizada 

pelos participantes, mas foi percebido um pensar algébrico por meio das 

generalizações expressas. Por outro lado, em relação ao sentido de 

indeterminação, nem as tarefas das atividades e as intervenções dos 
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pesquisadores foram suficientes para que em seus discursos essa característica 

singular do pensamento algébrico emergisse. 

Encontramos também um artigo de Frizazarini & Nogueira (2014), que 

destaca os conhecimentos prévios dos alunos surdos fluentes em Libras 

referentes à linguagem algébrica no Ensino Médio. Buscaram fundamentação na 

teoria de Duval, relacionando as transformações das diferentes representações 

semióticas na temática de inequações. Concluíram que tanto as representações 

algébricas quanto os outros registros não devem estar dissociados, uma vez que 

a Língua Brasileira de Sinais não apresenta somente uma função interativa.  

Os dois artigos ora citados, influenciaram nossas escolhas, como 

também, nos desafiaram a elaborar atividades algébricas que pudessem 

contemplar o pensamento algébrico e a fluência em Libras, e principalmente, a 

emersão dos diversos significados produzidos pelos sujeitos surdos usuários da 

referida língua. 

Por outro lado, as relações entre o pensamento algébrico dos surdos, a 

Língua Brasileira de Sinais e os resultados das pesquisas existentes em nosso 

contexto científico, nos mostrou que os avanços ainda são incipientes para 

concluirmos que a ausência de um léxico matemático na referida língua 

impossibilita o “pensar algébrico” dos nossos sujeitos de pesquisa. Diante dessa 

situação, eu e Rodrigo Geraldo Mendes, ambos pesquisadores em Educação 

Matemática, criamos o Mãotemática, um projeto de ensino de Matemática em 

Língua Brasileira de Sinais.  

A metodologia por nós desenvolvida tem como pilares fundamentais: a 

fluência em Libras, o conhecimento dos diferentes pensamentos matemáticos 

(aritmético, algébrico, geométrico, dentre outros) e as interrelações entre a 

linguagem matemática e os diversos meios semióticos. 

Ser fluente em Língua Brasileira de Sinais denota não só respeito às 

identidades culturais presentes no seio do povo surdo, mas principalmente, a 

garantia de que a manifestação de seus pensamentos e questionamentos ocorra 
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em sua língua natural, e consequentemente, os processos de ensino e de 

aprendizagem tornem-se cada vez mais legítimos e acessíveis. 

Já no que se refere aos pensamentos matemáticos, o Mãotemática é 

formado por dois profissionais que discutem e refletem suas práticas 

pedagógicas a todo instante. Não somos pretensiosos ao ponto de pensar que 

conhecemos tudo, mas a bagagem que adquirimos por meio de nossas 

experiências em nossos cursos, vem nos levando a descobrir “caminhos” 

positivos; esses identificados não só por nós, mas apontados principalmente, 

pelos inúmeros surdos e ouvintes fluentes em Libras que já tiveram oportunidade 

de participar de nossos encontros, nos quais a Matemática e a Libras se 

encontram. 

 Nesse sentido, para os mais experientes na área de surdez surge a 

pergunta: Como discutir Matemática se não há sinais específicos na Libras? O 

Mãotemática tenta responder esse questionamento através de práticas na qual 

a língua não seja a única forma de expressar pensamentos, e que esses possam 

emergir por meio de outros sistemas semióticos, ora definidos no capítulo 

referente à fundamentação teórica. 

Diante desse breve resumo do Mãotemática, conjecturamos que as 

barreiras que impedem os surdos de manifestar seus pensamentos algébricos 

podem ser transpostas por meio dos elementos que irão constituir nossos 

caminhos metodológicos.  

Sendo assim, investigaremos as seguintes questões de pesquisa: Quais 

os significados que emergem dos discursos de sujeitos surdos usuários da Libras 

inseridos em situações algébricas? Quais as relações entre esses significados e 

o pensamento algébrico? Quais as relações desses significados com as 

características de generalização, de indeterminação, de analiticidade e de 

artimeticismo presentes nas teorias de Luis Radford e de Romulo Lins? 

Frente ao exposto, faz-se necessário trilhar os caminhos apontados por 

uma metodologia que legitime todas as fases de nosso estudo, ou seja, desde 
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seu nascedouro até suas conclusões, sejam elas favoráveis ou não. Então, nas 

próximas seções detalharemos as características que constituem a metodologia 

de pesquisa-ação, bem como o escopo de nosso estudo contendo as fases e 

etapas que nos conduziram à aplicação das atividades e tarefas. 

 

3.2 Pesquisa-Ação e seus elementos 

Nossa grande locomotiva metodológica exige um grau elevado de 

diligência por parte de seu maquinista. Conduzi-la requer autonomia e 

envolvimento. A primeira característica reflete as experiências vividas pelo 

pesquisador em um determinado grupo social, mas que não foram validadas por 

métodos científicos. O desprendimento em ser afetado por todas as etapas da 

pesquisa é consciente e intencional. E, dentro de uma metodologia tradicional, 

na qual o pesquisador atua somente de forma passiva, não teríamos a liberdade 

de construir todo o processo juntamente com os sujeitos que vivenciam suas 

realidades. 

Todo esse envolvimento coloca o pesquisador também como objeto de 

sua pesquisa. Em nosso estudo, identifico essa situação por ser usuário da 

Língua Brasileira de Sinais, e de algum modo, ter um grau de liberdade e 

confiabilidade no discurso a ser proferido, sem a necessidade de um intérprete 

da Libras. Não só isso, mas o desafio em relacionar os significados que poderão 

emergir nos discursos dos surdos participantes desta pesquisa e as 

características do pensamento algébrico definidas pelos teóricos que sustentam 

nossa empreitada. Mas, sozinho, essa locomotiva não sairia do lugar; convido o 

brilhante condutor, Michel Thiollent, considerado uma das referências na 

metodologia de pesquisa-ação, a sentar-se ao meu lado para que possamos 

trilhar caminhos consistentes em busca de resultados favoráveis ao nosso 

projeto.  

Segundo Thiollent (1986, p.14) constatamos que: 
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A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 
ou participativo. 

Apesar de seu nascedouro ser no campo das Ciências Sociais, sua 

estrutura e objetivos podem ser aplicados na área de Educação Matemática com 

expectativas satisfatórias. Os dois radicais que constituem nossa metodologia 

são indissociáveis, ou seja, não deve existir ação sem pesquisa e nem pesquisa 

sem ação. Mas de qual ação estamos falando?  

Nas palavras de Thiollent (1986, p.15) vemos que: 

[...] uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação 
quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou 
grupos implicados no problema sob observação. Além disso, é 
preciso que a ação seja uma ação não-trivial, o que quer dizer 
uma ação problemática merecendo investigação para ser 
elaborada e conduzida. 

Nossos sujeitos de pesquisa agem dentro de um grupo social com 

características linguísticas restritas; essa ausência de um léxico específico para 

expressar seus pensamentos algébricos torna-se um desafio não por questões 

de ordem cognitiva, mas sim semânticas. Essa problemática nos autoriza elencar 

como pano de fundo, duas classificações conceituais do termo “ação” que serão 

descritas nos próximos parágrafos. 

A primeira de caráter protestante chancela os direitos linguísticos da 

coletividade acima mencionada, e que mesmo vivendo em profundo silêncio 

proveniente de barreiras comunicativas, vem tentando ocupar diversos espaços 

sociais, dentre eles, nas instituições de ensino. Thiollent (1986) aponta que: 

“entre as ações encontradas, algumas são de tipo reivindicatório, por exemplo, 

no contexto associativo ou sindical”. 

Essas interações com a comunidade linguística majoritária, isto é, 

ouvintes usuários da Língua Portuguesa, vêm ganhando contornos ideológicos, 

tanto pela vontade de ampliar o léxico da Libras, quanto pela necessidade de 
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uma reflexão conjunta referente aos processos cognitivos de construção do 

conhecimento matemático. 

Consoante a isso, apresentamos o último conceito de ação por meio dos 

pensamentos de Thiollent (1986): “Em certos casos, trata-se de ações de caráter 

prático dentro de uma atividade coletiva, por exemplo, o lançamento de um jornal 

popular ou de outros meios de difusão no contexto de animação cultural”. 

Cabe ressaltar que a ação de nossa pesquisa apresenta traços 

reivindicatórios e práticos. E uma vez definida, apontaremos quais serão nossos 

objetivos. 

3.3 Pesquisa-Ação e seus objetivos 

Os trilhos a serem percorridos por essa pesquisa dependem não somente 

das características estruturais de nossa locomotiva metodológica e de seus 

condutores, mas principalmente de suas motivações. 

Dentre os diversos objetivos presentes na pesquisa-ação, elencamos os 

que mais convergem com um de nossos propósitos gerais, ou seja, a produção 

de conhecimento matemático que poderá emergir por meio das atividades que 

serão posteriormente descritas. Referimo-nos aos seguintes aspectos: tomada 

de consciência ou produção de conhecimento. Um dos grandes desafios do 

pesquisador é atingi-los ao mesmo tempo, mesmo que parcialmente, dentro do 

mesmo contexto de pesquisa. 

Quanto ao primeiro objetivo percebemos em Thiollent (1986, p.18) que: 

Encontramos outras situações nas quais os objetivos são 
voltados para a tomada de consciência dos agentes implicados 
na atividade investigada. Nesse caso, não se trata apenas de 
resolver um problema imediato e sim desenvolver a consciência 
da coletividade nos planos político ou cultural a respeito dos 
problemas que enfrenta, mesmo quando não se veem soluções 
a curto prazo como, por exemplo, nos casos de secas, efeitos 
da propriedade fundiária, etc. 
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Um de nossos objetivos gerais é que a comunidade surda brasileira 

levante sua voz nos debates atuais acerca dos processos de ensino e de 

aprendizagem de Matemática por meio da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Não só eles, mas todos aqueles profissionais envolvidos de forma direta ou não; 

me refiro aos professores de matemática bilíngues, ou seja, que têm a Língua 

Portuguesa como sua língua nativa e a Libras como segunda língua, dos 

intérpretes da Libras juntamente com os professores de Matemática que não são 

fluentes na Língua de Sinais. Essa reflexão conjunta eleva o nível das 

discussões que poderão servir de base para o desenvolvimento de metodologias 

específicas para o ensino de Matemática aos surdos brasileiros.  

Toda essa produção de conhecimento relaciona-se de forma intrínseca 

ao segundo objetivo de nossa proposta metodológica e que tem respaldo nos 

dizeres de Thiollent (1986, p.18): 

[...] o objetivo da pesquisa-ação é principalmente voltado para a 
produção de conhecimento que não seja útil apenas para a 
coletividade considerada na investigação local. Trata-se de um 
conhecimento a ser cotejado com outros estudos e suscetível de 
parciais generalizações no estudo de problemas sociológicos, 
educacionais ou outros, de maior alcance. 

Por fim, complementamos mais um objetivo geral de nossa pesquisa, que 

trata de identificar as diversas formas de expressão do pensamento matemático, 

seja ele: numérico, artimético, algébrico ou geométrico, por sujeitos surdos 

usuários da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

3.4 Fases Metodológicas 

Os tópicos anteriores descreveram a grande locomotiva, seus condutores 

e suas motivações de um modo geral. A partir de agora, a pesquisa-ação irá 

tracionar diversos vagões que serão especificados por suas características 

práticas e organizacionais, fazendo assim com que os caminhos dos 

pensamentos matemáticos dos surdos possam ser desbravados por todos os 

atores que integram essa pesquisa. 
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Esses vagões irão representar os diversos momentos da metodologia de 

pesquisa em questão, e serão divididos em 3 fases: exploratória, procedimental 

e executória; essas serão subdivididas em diversas etapas. Vejamos agora esse 

comboio de vagões. 

3.4.1 Fase Exploratória – Contexto e Participantes 

 A busca pela identificação dos elementos que serão pilares e vetores de 

nossa jornada encontra-se espelhada nas palavras de Thiollent (1986) que 

define essa fase como “[...] descobrir o campo de pesquisa, os interessados e 

suas expectativas e estabelecer um primeiro levantamento (ou “diagnóstico) da 

situação, dos problemas prioritários e de eventuais ações. 

O campo de pesquisa que iremos investigar pode ser definido como um 

grupo socialmente constituído, com aspectos linguísticos, culturais e ideológicos 

específicos, provenientes de uma língua de modalidade gesto-visual. Referimo-

nos ao povo surdo brasileiro usuário da Língua Brasileira de Sinais – Libras.  

Podemos afirmar que o maior interesse desse segmento é que as 

barreiras de comunicação fossem derrubadas, seja por meio da presença de 

intérprete de Libras nos diversos segmentos sociais, como também pela 

conscientização dos ouvintes usuários da Língua Portuguesa em aprender a 

referida língua. 

Trazendo essas afirmações para nosso objetivo, acreditamos que os 

surdos inseridos no contexto escolar querem aprender Matemática. 

Principalmente quando esses processos de ensino e de aprendizagem ocorrem 

por meio de um professor bilíngue, ou seja, que domine a Língua Portuguesa, a 

Libras e a Matemática.  

Aproveitando a oportunidade deste pesquisador em atender as 

qualificações acima mencionadas, decidimos delimitar nosso grupo de pesquisa 

com a participação de surdos usuários da Libras que já tiveram ou não qualquer 
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contato com situações algébricas, escolares ou não e para isso foram 

convidados três adultos. 

Nos próximos parágrafos, situaremos o leitor acerca de nossos 

convidados, por meio de suas características linguísticas e sociais. 

A participante A1 descobre sua surdez bilateral profunda aos dois anos 

de idade, tendo sido vítima de rubéola. Desde essa idade, seus pais lhe 

proporcionaram atendimentos fonológicos, potencializando assim sua oralidade. 

Sua relação familiar sempre foi positiva, e aos 6 anos de idade inicia sua jornada 

escolar em uma escola no município de Juiz de Fora. Por lá permaneceu até 

completar o 9º ano, e suas recordações são saudosas, pois teve oportunidade 

de conhecer outros colegas com as mesmas características. O diferencial é que 

todos se comunicavam por meio da língua natural da comunidade surda, ou seja, 

Libras. Haviam professores bilíngues e intérpretes da referida língua, 

favorecendo assim os processos de produção de conhecimentos. Ainda nesse 

contexto, concluiu seu Ensino Médio em uma escola da rede estadual da mesma 

cidade, com as mesmas estruturas da escola que havia estudado anteriormente. 

Por fim, inicia suas atividades laborais como instrutora de Libras, e 

atualmente cursa Pedagogia em uma faculdade particular local. 

O participante A2 tem surdez bilateral severa congênita. Desde a mais 

tenra idade teve contato com a Libras, tendo inclusive iniciado seus estudos no 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, na cidade do Rio de Janeiro. 

Cursou até o 5º ano, uma vez que naquela época não havia oferta das séries 

finais do Ensino Fundamental. Mudou-se para Juiz de Fora, onde começou a 

trabalhar e constituiu sua família. Atualmente, casado, com três filhas e já 

aposentado tendo exercido seu labor em uma alfaiataria e também como 

tesoureiro da Associação dos Surdos de Juiz de Fora. Não quis continuar seus 

estudos devido aos percalços da vida. 

A participante A3 tem surdez bilateral profunda adquirida aos primeiros 

meses de vida devido a uma doença que sua mãe contraiu. Desde cedo teve 
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contato com a Libras por frequentar uma denominação evangélica cujos louvores 

e pregações ocorriam em sua língua. Também teve atendimentos junto aos 

profissionais da voz, e aos 6 anos de idade inicia seus estudos em uma escola 

municipal da cidade de Juiz de Fora. Concluiu seu Ensino Fundamental tendo 

sido garantido seus direitos linguísticos, ou seja, os diversos conteúdos 

escolares puderam ser construídos e mediados por meio da presença de 

professores bilíngues (Português/Libras) e intérpretes da referida língua. Ainda 

nesse sentido, forma-se no Ensino Médio em uma escola estadual desse 

município, que contava com as mesmas estruturas linguísticas anteriormente 

mencionadas.  

No que tange às suas relações sociais, ressaltamos sua família que 

sempre se comunicou por meio da Libras. Há algum tempo, A3 efetivou-se por 

meio de concurso público da ECT – Empresa de Correios e Telégrafos. 

Atualmente matriculada no 6º período do curso de Letras/Libras da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC, vem aprimorando seus conhecimentos 

didáticos e linguísticos, com o intuito de tornar-se professora de Libras a nível 

superior.  

Cabe informar que todos os participantes aceitaram participar das 

atividades de forma voluntária, isto pode ser constatado no Termo de 

Compromisso devidamente assinado por eles e que integra os anexos desta 

pesquisa. 

Após estas formalidades e contextualizações referentes aos sujeitos de 

pesquisa, descreveremos as atividades que lhe serão propostas, objetivando 

perceber os diversos significados de seus pensares matemáticos, em específico, 

o pensamento algébrico.  
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3.4.2 Fase Procedimental – Atividades Algébricas    

Essa fase será marcada pela descrição das atividades que nossos 

participantes realizaram frente às diversas situações algébricas, vividas ou não, 

sob o ponto de vista formal e escolar. Isso não nos restringe a conjecturar que 

traços do pensamento algébrico possam vir a se manifestar, e sendo este, nosso 

objetivo principal, buscamos envolver os participantes, por meio da presença 

deste pesquisador, cujas características principais são a fluência em Libras e o 

conhecimento matemático. 

Nossa tentativa é que as atividades sejam realizadas de modo informal, 

mais participativo, no sentido de que todos os participantes desta pesquisa, 

poderão sentir-se mais “empoderados” em colaborar com as “preocupações” 

deste pesquisador. Essa etapa pode ser fundamentada nos dizeres de Thiollent 

(1986, pg.25) “[...] em termos gerais, uma problemática pode ser considerada 

como a colocação dos problemas que se pretende resolver dentro de um certo 

campo teórico e prático. Um mesmo tema (ou assunto) pode ser enquadrado em 

problemáticas diferentes”. 

Além disso, todas as atividades serão apresentadas aos participantes por 

meio de símbolos matemáticos e da Libras. Cada sujeito manifestará seus 

discursos por meio de um “bate papo” relativo às atividades propostas. Em tese, 

coletaremos informações que poderão se complementar e refletir as interações 

entre: linguagem matemática, Libras e os significados produzidos pelos sujeitos 

surdos desta pesquisa.  

Em um primeiro momento foram aplicadas nove atividades, sendo cada 

uma delas divididas em duas tarefas, exceto a quarta atividade com uma 

somente. Cada tarefa continha duas ou três perguntas norteadoras para este 

pesquisador, mas não se esgotaram em si mesmas, porque nosso propósito foi 

que emergisse uma produção diversificada de discursos. 

A expressão inicial do parágrafo anterior pode ter causado estranheza, 

pelo fato das atividades não terem sido executadas de uma só vez. Isso ocorreu 
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devido ao fato de termos percebido que um de nossos objetivos centrais, o 

pensamento algébrico, não havia se manifestado por meio dos discursos de 

nossos participantes. Mesmo assim, resolvemos mantê-las devido aos diversos 

significados produzidos, e principalmente, porque serviram de “links” 

provocativos e reflexivos para a elaboração das novas atividades. Então, em um 

segundo momento, fizemos cinco atividades com uma única tarefa em cada uma 

delas. 

Para a execução de todas as atividades, os recursos materiais e humanos 

utilizados foram: um “flip chart”, folhas em branco, um pincel, uma filmadora e 

um colaborador que fará todas as filmagens. Essas foram realizadas nas 

residências dos participantes, uma vez que houve grande dificuldade em 

conciliar o horário de trabalho da maioria com o horário do espaço que fora 

reservado para execução desse estudo.   

Em resumo, as atividades que nossos participantes realizaram foram 

divididas em duas fases: fase um e fase dois. O intuito da primeira fase foi 

apresentar alguns símbolos que foram escolhidos com base nas características 

do pensamento algébrico, conforme constam nos trabalhos de Radford e Lins. E 

também, por meio das discussões entre os integrantes do Mãotematica, fluentes 

em Libras, e sendo um deles, surdo com formação na área de Educação 

Matemática. O quadro abaixo apresenta os quatro principais símbolos utilizados 

nessa fase.   

 

= 

                                              C 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 3.1 – Os quatro símbolos escolhidos 
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Em relação ao primeiro símbolo, a seta dupla, foi escolhida como 

alternativa para destacar relações de igualdade de forma dinâmica entre dois 

membros de uma expressão algébrica. Foi conjecturado que este símbolo 

poderia evocar a ideia da balança e a igualdade dos “pesos” em cada lado.  

Por sua vez, o segundo símbolo representa uma forma convencional de 

referenciar igualdades. 

O terceiro e quarto símbolos foram alternativas para representar variáveis. 

A conjectura relativa à escolha do triângulo foi motivada pela ideia de que uma 

variável serve como lugar para colocar ou guardar diferentes valores. Já no que 

se refere a letra, foi usada para refletir o simbolismo convencional associado à 

álgebra e a escolha do “C” meramente aleatória. 

O principal objetivo da fase um foi ouvir os significados que os 

participantes produziram frente aos quatro símbolos e suas eventuais 

associações com o pensamento algébrico por meio da execução das novas 

atividades. 

Por sua vez, a segunda fase foi intitulada de fase dois, na qual foram 

aplicadas cinco atividades. Foram desenvolvidas após a coleta de dados da fase 

um e teve o propósito de motivar intencionalmente os aspectos relativos à 

generalização, a indeterminação e a analiticidade, tendo como ponto de partida 

os discursos produzidos na primeira fase. 

Posto isso, apresentaremos agora todas as atividades utilizadas nessa 

pesquisa, com seus respectivos objetivos e perguntas que nortearam a coleta de 

dados. 
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ATIVIDADE 1:  ESPAÇOS (IN) VISÍVEIS 

 

TAREFA 1: 

     

a) Você conhece esse símbolo? O que ele significa para você? 
 

b) Dê alguns exemplos. 

Fonte: elaborado pelo autor 

A seta dupla traz consigo uma ideia de localização e movimento. Ainda 

pode ser vista como um elemento de relação entre dois objetos ou duas 

situações. Nosso intuito era investigar se números, letras, ou quaisquer outros 

elementos seriam inseridos nas extremidades, levantando assim discussões 

referentes ao “indeterminado” e a “igualdade”.  

 

                    = 
 a) Você conhece esse símbolo?  
 
 b) Dê alguns exemplos. 
 
 c) Sua utilização envolve somente números? 

Fonte: elaborado pelo autor 

A ideia de igualdade é fundamental em situações algébricas. Assim, esta 

atividade tem o objetivo de levantar seus significados para nossos participantes. 

 

 

 

Quadro 3.2 – Primeira tarefa da atividade 1 

Quadro 3.3 – Segunda tarefa da atividade 1 
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ATIVIDADE 2: ESPAÇOS PICTÓRICOS (IM) POSSÍVEIS 

 

 TAREFA 1: 

       
a) O que este desenho significa para você? 

b) Qual a relação entre a seta e os triângulos? 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

TAREFA 2: 

  =   
 
 
 
a) Qual o significado desse desenho? 

b) Você conhece cada uma dessas figuras? Explique seus significados. 

c) Qual a relação entre o sinal de igualdade e as figuras? 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Nosso objetivo foi identificar em quais situações, funcionais, pictóricas, 

geométricas, dentre outras, a figura (triângulo) seria conceituada. Em particular 

se os espaços internos das figuras seriam utilizados para se colocar algo, 

trazendo assim a ideia do indeterminado. Já a tarefa dois teve o intuito 

semelhante ao da tarefa um, ressaltando a diferença entre o uso do sinal de 

igualdade no lugar da seta dupla. 

 

Quadro 3.4 – Primeira tarefa da atividade 2 

Quadro 3.5 – Segunda tarefa da atividade 2 
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ATIVIDADE 3: ESPAÇOS ALFANUMÉRICOS  (IM) POSSÍVEIS 

 

 TAREFA 1: 

         C        C 

a) O que você está vendo? 

b) Você conhece essas letras? Explique seus significados. 

c) Qual a relação entre a seta e as letras? 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

TAREFA 2: 

             C = C 

a) Qual o significado do que está vendo? 

b) Qual a relação entre a igualdade e as letras?  

c) Isso combina com Matemática? Me dê exemplos. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
As letras de nosso alfabeto fazem parte da linguagem alfanumérica que é 

uma das formas convencionais de manifestações algébricas. Nesse sentido, 

objetivamos identificar as relações entre as letras e a seta dupla. Por outro lado, 

temos na tarefa dois uma relação entre as letras acima citadas e o símbolo de 

igualdade. Este pode ser interpretado não só pelas formas das letras, mas 

também por seus significados linguísticos ou quantitativos. 

 
 

Quadro 3.6 – Primeira tarefa da atividade 3 

Quadro 3.7 – Segunda tarefa da atividade 3 
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ATIVIDADE 4:  (IN) NÚMERO(A)S REPRESENTAÇÕES 

 

TAREFA 1:       
5 = 5 

a) Qual o significado do que vê? 

b) É uma expressão verdadeira ou falsa? Por que? 

Fonte: elaborado pelo autor 

Esta atividade foi o primeiro momento da fase um, em que um número 

específico foi incluído, objetivando apresentar uma oportunidade aos 

participantes de discursar sobre as relações entre o sinal de igualdade e 

números.  

ATIVIDADE 5: ESPAÇOS – ABERTOS OU FECHADOS? 

 

 TAREFA 1: 

                      5 

a) Qual o significado do que vê? 

b) Qual a relação entre o triângulo, a seta e o número? 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

TAREFA 2: 

       =  5 

a) Qual o significado do que vê?  

b) Qual a relação entre o triângulo, o sinal de igualdade e o número? 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 3.8 – Primeira tarefa da atividade 4 

Quadro 3.9 – Primeira tarefa da atividade 5 

Quadro 3.100 – Segunda tarefa da atividade 5 
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Nosso objetivo foi perceber quais as relações estabelecidas (seta dupla, 

símbolo de igualdade e número cinco), e se o número em questão ou uma 

expressão equivalente seriam colocados dentro do triângulo.  

 

ATIVIDADE 6: ESPAÇOS PICTÓRICOS (IM) POSSÍVEIS 

  

TAREFA 1: 

         C          5 

a) Qual o significado do que vê? 

b) Qual a relação entre a letra, a seta e o número? 

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

 

TAREFA 2: 

 

         C = 5 

a) Qual o significado do que vê? 

b) Qual a relação entre a letra, o sinal de igualdade e o número? 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 3.111 – Primeira tarefa da atividade 6 

Quadro 3.122 - Segunda tarefa da atividade 6 
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Nosso objetivo foi perceber quais as relações que a seta dupla e o símbolo 

de igualdade poderiam estabelecer com o número, e se este seria colocado no 

lugar da letra.  

 

ATIVIDADE 7: OPERANDO QUANTIDADES INDETERMINADAS 

 

 TAREFA 1: 

             +         = 

a) Qual o significado do que vê? 

b) Qual o resultado dessa adição? 

c) Me de outro exemplo. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

TAREFA 2: 

       C + C =  

a) Qual o significado do que você vê? 

b) Qual o resultado dessa adição? 

c) Me de outro exemplo. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 3.133 - Primeira tarefa da atividade 7 

Quadro 3.144  - Segunda tarefa da atividade 7 
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Nosso objetivo foi identificar quais as relações que seriam estabelecidas 

entre o sinal de adição e os triângulos e as letras, destacando principalmente a 

inexistência de quaisquer elementos no lado direito do sinal de igualdade. 

 

ATIVIDADE 8: ADICIONANDO QUANTIDADES (IN) DETERMINADAS 

 

 TAREFA 1: 

             +  5   = 

a) Qual o resultado dessa adição? Por quê? 

b) Mas triângulo com número pode ser somado? 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

 

 

TAREFA 2: 

       C + 5 =  

a) Qual o resultado dessa adição? Por quê? 

b) Mas letra com número pode ser somado? 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 3.155 - Primeira tarefa da atividade 8 

Quadro 3.166 - Segunda tarefa da atividade 8 
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Nosso objetivo foi identificar se o resultado da adição do triângulo/da letra 

com o número seria pictórico/quantitativo ou se algum número substituiria o 

triângulo ou a letra, destacando novamente a inexistência de elementos no lado 

direito do sinal de igualdade.  

 

ATIVIDADE 9: PERCEPÇÕES INICIAIS 

 

 TAREFA 1: 

        +      + 5 = 2.       + 5 

a) Qual o significado do que está vendo? 

b) Essas duas expressões, uma em cada lado do sinal de igualdade, são iguais? 

Por que? 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

TAREFA 2: 

   C + C + 5 = 2.C + 5  

a) Qual o significado do que está vendo? 

b) Essas duas expressões, uma em cada lado do sinal de igualdade, são iguais? 

Por que? 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 3.177 - Primeira tarefa da atividade 9 

Quadro 3.188 - Segunda tarefa da atividade 9 
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Nosso objetivo foi identificar se números seriam inseridos dentro dos 

triângulos ou substituídos no lugar das letras, caracterizando assim a ideia de 

variabilidade. Também foi esperado como os triângulos ou letras poderiam ser 

somados e multiplicados aos números presentes, e nesse sentido, trazendo 

reflexões acerca da analiticidade. 

 

ATIVIDADE 10: TRIÂNGULO COMO VARIÁVEL? 

      

        +      + 5 = 2.       + 5 

   
a) A expressão é verdadeira ou falsa? Sempre, às vezes ou nunca? 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

Essa foi a primeira atividade da Fase Dois. Envolveu a mesma expressão 

apresentada na atividade nove, mas agora com outro objetivo: incentivar a ideia 

de variabilidade. Para conduzir esta atividade, em um primeiro momento, o 

pesquisador estabeleceu e inseriu um número dentro dos triângulos, realizando 

as operações. Em seguida, o pesquisador mudou o valor do número e convidou 

os participantes para realizar as operações. Logo após, pediu-se aos 

participantes que escolhessem outro valor. Por fim, perguntou-se aos 

participantes quais conclusões obtiveram.  

 

 

 

Quadro 3.199 – Primeira tarefa da atividade 10 
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ATIVIDADE 11: SIMPLIFICANDO OU RESOLVENDO? 

      

        +      +        + 2 = 

a) A expressão é verdadeira ou falsa? Sempre, às vezes ou nunca? 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Nosso intuito era identificar se a figura seria substituída por algum número 

(como introduzido na atividade anterior). Também se outros números seriam 

utilizados para substituir a figura. Ainda nesse sentido, nosso objetivo foi 

perceber se alguma figura, número ou operações seriam inseridos no lado direito 

do sinal de igualdade, ou se os participantes simplificariam a expressão sem a 

tentativa de avaliação.   

 

ATIVIDADE 12: APRESENTANDO UMA EQUAÇÃO 

      

       +       +       + 3 =      + 6 

a) A expressão é verdadeira ou falsa? Sempre, às vezes ou nunca? 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 3.20 – Primeira tarefa da atividade 11 

Quadro 3.21 – Primeira tarefa da atividade 12 
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Resolver essa atividade implica em descobrir a incógnita ou o valor de um 

número que substituído no triângulo, deixaria ambos os membros iguais. O valor 

em questão não é um número inteiro, mas optamos assim, por desejar que 

dentro dos triângulos fossem inseridos diversos valores, destacando a 

experiência de variabilidade e motivando reflexões que poderiam levar além do 

conjunto dos números inteiros. 

 

ATIVIDADE 13: LINGUAGEM ALFANUMÉRICA EM AÇÃO 

 

C + C + 7 = 2C + 7 
 

a) A expressão é verdadeira ou falsa? Sempre, às vezes ou nunca? 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Nosso objetivo foi o mesmo presente na atividade de número dez, 

ressaltando somente a escolha de um outro meio semiótico, ou seja, a linguagem 

alfanumérica. 

ATIVIDADE 14: RELACIONANDO SÍMBOLOS?    

        2C + 1 = 2     + 1 

a) A expressão é verdadeira ou falsa? Sempre, às vezes ou nunca? 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Quadro 3.22 - Primeira tarefa da atividade 13 

Quadro 3.23 - Primeira tarefa da atividade 14 
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Nessa atividade foi apresentada aos participantes uma expressão que 

seria verdadeira apenas quando os valores das duas variáveis são iguais. 

 

3.4.3 Fase Executória – Discursos e Discussões 

Essa fase causa muitas expectativas nos atores envolvidos no processo 

de pesquisa, principalmente o pesquisador. É nesse espaço que verificaremos 

se as atividades elaboradas foram satisfatórias para atender os objetivos e 

responder as problematizações deste estudo à luz do referencial teórico 

escolhido. 

Ainda nesse contexto, perceberemos se os objetivos de nossa 

metodologia escolhida, pesquisa-ação, foram atingidos. Dentre eles, segundo 

Thiollent (1986) destacamos a tomada de consciência do povo surdo no sentido 

não só de produção de conhecimento, mas também de sua legitimação perante 

à toda comunidade científica e escolar, envolvidas nos processos de ensino e de 

aprendizagem dos sujeitos surdos usuários da Libras. 

Por fim a execução foi destinada à análise dos dados por meio dos 

discursos e discussões que emergiram durante as atividades. Salientamos que 

essa fase será apresentada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4 
______________________________________________________                                     

     DISCURSOS E 
DISCUSSÕES   

 

Os discursos e discussões presentes nesse capítulo foram edificados por 

suas estruturas relativas aos significados produzidos e as reflexões emergidas, 

com o objetivo de pautar o pensamento algébrico de surdos usuários da Libras 

na atual agenda educacional inclusiva.  

Nesse contexto, incluir significa ouvir os excluídos. Dar voz para que 

possamos compreender suas formas de pensar, suas dúvidas e, principalmente, 

construir uma educação matemática mais acessível. Assim, todos os meios 

semióticos que nossos sujeitos surdos utilizaram para manifestar seus 

pensamentos, foram por nós definidos como discursos.  

Assim, diversos foram os significados emergidos dos discursos 

anteriormente mencionados, e que quando explicitados na arena dos espaços 

comunicativos afetos a esta pesquisa tornam-se plausíveis aos protagonistas 

envolvidos no cenário da educação matemática de/com surdos. Digo arena, pois 

inúmeras são as batalhas analíticas acerca do certo/errado, do 

possível/impossível, enfim, do sucesso/fracasso. A esse binômio 

significado/análise, usamos o termo discussões para representá-los. 

Posto isso, Lins (2012) nos convida a refletir sobre o significado de um 

objeto. É tudo aquilo que o sujeito diz de forma efetiva de algo; só que esse algo 

necessariamente tem que estar inserido dentro de uma atividade. Também, 

seguindo a postura de Lins (2012), considera os discursos dos participantes 

como leituras plausíveis das situações apresentadas, ou seja, como autores do 

que estavam lendo, os significados produzidos representaram o que mais fez 

sentido para eles.  
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4.1 Fase um: discursos sobre os quatro símbolos e suas relações 

Nesta seção apresentamos os discursos produzidos pelos três sujeitos 

participantes de nossa pesquisa durante as atividades desta fase.  

 

ATIVIDADE 1 

Nessa atividade apresentamos a seta dupla na tarefa um e o sinal de 

igualdade na tarefa dois. Em relação a cada tarefa, descrevemos os discursos 

dos três participantes, e logo após, propomos reflexões sobre estas falas, os 

significados produzidos por eles, bem como, suas relações com o pensamento 

algébrico. 

 Tarefa 1 

a) DISCURSOS 

 

A participante A1 percebe o objeto da tarefa através de suas características 

referentes à direção, movimento e lateralidade, apesar de não conseguir defini-

lo.  

A1: Parecem duas setas em direções opostas. 

P: É, duas setas em direções opostas. 

A1: Duas setas em direções opostas. 

P: Sinta-se à vontade. 

A1: Eu acho que essas duas setas direita e esquerda. Hum! Não sei.  
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Figura 4.1 – Movimentos laterais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para participante A2, a forma semicircular da seta que lhe chamou 

atenção, e o sentido dado envolveu associações de natureza icônicas, ou seja, 

ele faz referências a outros objetos com a mesma forma.  

P: Tá bem, mas o que você percebe? O que parece? 

A2: Parece pedra. Um morro. Você quer o nome da palavra? 

P: Livre. A vontade. 

A2: É pedra mesmo.  

 

Figura 4.2 – Pedra ou morro? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A participante A3 relaciona o objeto da tarefa com valores de ângulos e 

arcos. Esses valores são inseridos em uma das extremidades da seta. Quando 

questionada da outra extremidade, nos mostra que ambas são iguais, e por isso, 

insere os mesmos valores numéricos. Determina que apenas trinta e noventa 

graus pertencem a essa seta.  

P: E o restante aqui (apontando para outra parte da seta) é tudo vazio? 

A3: Não. São iguais. 

P: Iguais como? Me mostra. 

A3: Assim. 

P: Entendi. Então, trinta e noventa graus. Somente? Só esses números? 

A3: Sim, somente esses. 

P: Ok. 

Figura 4.3 – Quantos graus? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÕES:  

Frente à seta dupla, foram produzidos significantes pertences a três campos 

semânticos diferentes, todos plausíveis. Para A1, a seta significou movimento, 

A2 fez associações icônicas e apenas as falas do A3 pertenceram ao campo da 

matemática. Esta diversidade, talvez não seja surpreendente, pois os símbolos 

foram introduzidos de forma descontextualizada, deixando os participantes na 

posição de escolher o contexto que dentro de sua trajetória histórica fizesse mais 
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sentido. Como optamos por um símbolo que talvez não tenha sido apresentado 

em suas experiências escolares com a matemática, mesmo sabendo que o 

interesse do pesquisador estava voltado para este campo, apenas A3 buscou 

sentidos associados ao conteúdo matemático. O símbolo foi escolhido porque 

sentimos uma associação dele com a metáfora de balança, mas este sentido, 

pelo menos nesta atividade, não foi compartilhado pelos participantes. 

 Tarefa 2 

a) DISCURSOS: 

 

A participante A1 reconhece o sentido do sinal de igualdade e o primeiro 

exemplo oferecido por ela já se refere ao campo da matemática. É interessante 

notar que de certa forma, neste primeiro exemplo, ela usa a palavra igual de 

duas maneiras, uma em relação ao resultado de uma adição e outra para 

expressar explicitamente uma igualdade (4 = 4).  

P: Jóia. E esse desenho agora? 

A1: Parece igual. Por exemplo, dois mais dois igual a quatro. Quatro é igual a 
quatro. 

Depois o pesquisador pergunta se ela pode oferecer mais exemplos, e o 

campo semântico foi mudado e foram descritos sinais em Libras nas quais as 

configurações das mãos puderam ser consideradas iguais..  

A1: Por exemplo, o sinal de água. Eu acho que o sinal de Alemanha. Não. O 
sinal de ontem é igual ao sinal de água. 
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Figura 4.4 – Diversas igualdades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quando o sinal de igualdade foi apresentado ao participante A2, sua 

primeira reação foi falar que não reconhecia. Quando questionado sobre a 

relação do objeto com a matemática, surge inusitadamente a palavra Álgebra, 

que para ele parece ser caracterizada por elementos matemáticos isolados, tais 

como: raiz, sinais de desigualdade e aritméticos. 

A2: A-L-G-E-B-R-A. Isso mesmo. 

P: Aqui (sinal de igualdade) e álgebra surgiram no seu pensamento? 

A2: Surgiram sim. Acho que é isso. 

P: Me dê um exemplo de álgebra. O que é álgebra? 

A2: Raiz. 

P: Me mostre aqui no quadro. Tem mais? Que isso? Sinal de menor? 

A2: Isso. M- 

P: Pode escrever. Compare esses dois sinais. 

A2: Vezes. M-A-T-E-M-A-T-I-C-A. M-U-L-T-I-P-L-I-C-A-R. 
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Figura 4.5 – Operação ou caixa? 

 

                                 Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante A3 reconhece o objeto por meio de uma operação de 

adição, e ainda, sinaliza a possibilidade de realizar outras operações como: 

subtração e divisão.  

A3: Igual. Igual. 

P: Me dê exemplos. 

A3: Vinte mais vinte igual a quarenta.  

P: Sim. Onde coloca o que falou? 

A3: Aqui (lado esquerdo do sinal de igualdade). 

A3: Tem sim. Com menos, divisão. 

Quando questionada como explicaria seu significado para crianças, ela 

optou em utilizar diversos recursos pictóricos e visuais, mas voltados para 

caminhos quantitativos. 

P: Entendi. Mas aqui (sinal de igualdade) qual o significado? Se tivesse que 
mostrar para crianças. Como faria? Como explicar para elas? 

A3: Mostraria por exemplo lápis. Um lápis, um lápis. Igual a dois lápis. 
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Figura 4.6 – Igualdades: aritméticas e/ou pictóricas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÕES:  

Diferente do símbolo da seta, todos os participantes consideram o símbolo 

de igualdade carregado de um significado associado a contextos matemáticos. 

No caso das participantes A1 e A3 os sentidos oferecidos privilegiam o sinal de 

igualdade enquanto forma de comparação entre os elementos presentes em 

ambos os membros das expressões produzidas. Assim, os significados 

produzidos pelas participantes A1 e A3 se aproximam mais ao que Kieran (1981) 

denomina o significado de equivalência do que o significado operacional, no qual 

para interpretar o símbolo faz-se necessário uma operação para localizar a 

resposta do problema. Em relação ao pensamento algébrico, Kieran (1981) 

reforça a importância do significado de equivalência e argumenta que o 

significado operacional reflete mais o pensamento aritmético.  

Cabe ressaltar também na fala de A1, um aspecto cultural da comunidade 

surda que foi o uso comparativo dos parâmetros da Língua Brasileira de Sinais 

para explicar o significado do objeto da tarefa. 
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ATIVIDADE 2 

 

A segunda atividade teve como propósito relacionar tanto a seta dupla 

como o sinal de igualdade, com o triângulo e seus espaços internos. A seta, por 

suas características de movimento, foi oferecida no sentido de incentivar a ideia 

de preenchimento nos espaços da figura, com números ou outros elementos 

quaisquer. Já o símbolo de igualdade, poderia oferecer a mesma funcionalidade 

anteriormente mencionada, mas não por aspectos de movimentos, e sim 

comparativos ou quantitativos, já encontrado possivelmente em experiências 

anteriores com a matemática.  

 Tarefa 1 

a) DISCURSOS 

 

A participante A1 identifica os triângulos, bem como os relaciona com a 

seta sob os aspectos de movimento e de direcionalidade. Compara-os com a 

ideia de casas, inclusive no sentido de se adentrar nas mesmas.  

A1: Tem um triângulo e também outro triângulo indo para direções opostas. 
Assim, triângulo e triângulo. Tem triângulo e triângulo. Parece que cada um 
está indo para uma direção. 

P: Mas como assim? 

A1: Exemplo, imagine aqui (triângulo) sendo uma casa. Sai dessa casa e entra 
aqui (triângulo) como se fosse outra casa, e vice-versa. 

P: Ah sim. Parecem duas casas em que se pode entrar? 

A1: Isso. 

Em seguida, relaciona o número quatro com os triângulos, colocando-o 

na frente dos triângulos. Realiza uma operação de multiplicação entre os dois 

números quatros, e quando questionada, mostrou a existência do sinal de 

multiplicação entre o número quatro e o triângulo.  
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P: Você colocou dois triângulos e dois números quatro. Por que? 

A1: Quatro vezes quatro. 

P: Ah, você pensou quatro vezes quatro.  

A1: Exemplo, quatro vezes quatro. 

 

Figura 4.7 – Espaços interligados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Houve uma percepção no que se refere a ideia do vazio, do nada, frente 

ou dentro das figuras. Segundo A1, isto a motivou inventar um número qualquer. 

A1: Olhei para os triângulos e vi que não tinha nada. 

P: Percebeu isso? 

A1: Lógico, aí resolvi substituir com um número. 

O participante A2 reconheceu os dois triângulos e a seta provocou seus 

deslocamentos formando assim uma nova figura geométrica, ou seja, o losango.  

P: Agora a segunda atividade. Olhe bem, o que percebe? O que é isso?  

A2: O contexto da seta é a junção dos dois triângulos formando um L-O-S-A-N-
G-O. Três por três. Um, dois, três. Três sobre três igual a um. Eu acho. 
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Figura 4.8 – Translações entre triângulos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Reconhece a quantidade de vértices de cada triângulo, os expressando 

sob a forma de fração. Mas sem as devidas definições numéricas. Ainda 

tentando definir os objetos da tarefa, A2 os compara com as partes de uma casa. 

P: Isso. Que parece? Por que tem essa seta indo para lá e para cá? 

A2: Parece as partes de uma casa.  

P: Entrando dentro de uma casa? O que tem lá dentro? 

A2: T-E-L-H-A-D-O. Não sei. 

 A participante A3 reconhece o nome da figura e as respectivas 

quantidades presentes na tarefa.  

P: Onde têm triângulo? Onde? Me mostra. 

A3: Aqui (contornando os lados do triângulo). 

P: Somente esse? 

A3: Não aqui (triângulo do lado esquerdo) também. São dois triângulos. 

 

Quanto a seta ocorre novamente uma associação com o ângulo de 

noventa graus, mas sem as devidas justificativas. 
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Figura 4.9 – 90º ou 30º? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÔES: 

A participante A1 utilizou uma metáfora muito relevante para o campo da 

álgebra, ou seja, os triângulos foram percebidos enquanto casas em que se 

podiam entrar e que dentro deles não havia nada, isto é, uma ideia de vazio. Isto 

para o foco de nosso campo é importante, uma vez que o indeterminado pode 

ser compreendido como algo que poderia ser escolhido para preencher este 

vazio. 

Os participantes A2 e A3 privilegiam em seus discursos o triângulo enquanto 

objetos geométricos.  

     Percebemos que o sentido de uma leitura plausível se manifestou por 

meio de diversas produções de conhecimentos e de significados, presentes nos 

discursos de nossos três participantes. Aparentemente, o símbolo de triângulo 

tem potencial para incentivar uma ideia relacionada com variáveis, mas sendo o 

triângulo um objeto matemático que ganha seus significados no campo 

geométrico da matemática escolar, não pode ser esperado que este potencial 

necessariamente venha a emergir de forma espontânea.  

 

 



 

 

78 

 

 Tarefa 2 

a) DISCURSOS 

A participante A1 identifica a presença de dois triângulos e sugere que a 

presença de igual significa que eles são iguais. Quando convidada a explicar o 

uso da palavra igual, a estratégia oferecida por ela envolveu substituindo uma 

operação de um lado do símbolo de igual que tenha o mesmo valor do número 

substituído do outro lado. O intuito dela foi que ambos os valores fossem dois, 

não percebeu que o valor usado foi um. 

A1: É triângulo e triângulo. Significado que são iguais. 

P: Iguais. Mas como assim? 

A1: Exemplo, dois vezes. Um vezes um igual a dois. Aqui (triângulo) e aqui       
(triângulo). 

P: Coloque aí para eu ver. 

A1: Aqui (triângulo) e aqui (triângulo). Dois. Igual. Dois e dois. 

 

Figura 4.10 – Figuras iguais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O participante A2 busca o sentido da tarefa por meio de indagações 

aritméticas associadas ao número três, ou seja, o número de vértices de um 
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triângulo. Não pareceu se preocupou com o símbolo de igualdade, talvez por ser 

um símbolo que ele próprio disse não conhecer.  

A2: Menos, vezes, menos, vezes, menos, vezes. Exemplo. 

P: Nove. Por que nove? 

A2: Porque três vezes três é nove. 

P: Entendi. Pode desenhar se quiser. O três e três.  

A2: Assim. 

P: Por que esse três? Apareceu o três em seu pensamento. O que você 
percebe? 

A2: Três. Ou. 

 

Figura 4.11 – Operando com 3 e seus múltiplos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 fez uma leitura da expressão proposta, na qual colocou 

o número um no lugar do triângulo. Explica que esse valor não é visto e que se 

encontra escondido, oferecendo assim a ideia de “ser escondido”  como maneira 

de dar sentido à indeterminacidade.  

P: O que pensou? 

A3: Pensei que um é igual a um.  

P: Nossa! Um? Me mostre como. Mas um onde? 
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A3: Não tem onde. Está escondido. 

P: Escondido onde? 

A3: Não dá para ver. 

P: Entendi. Somente o número um? 

A3: Sim, que não dá para ver. Somente ele está escondido. Aqui (triângulo da 
direita do sinal de igualdade) também tem o um que não dá pra ver. 

 

Figura 4.12 – Números escondidos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Quando questionada da possibilidade da existência de outros números 

escondidos, aceita a provocação somente para o número três, talvez por estar 

associando a quantidade de vértices dos dois triângulos. O fato de se limitar aos 

dois números em particular, 1 e 3, pode ser visto como uma indicação de que o 

triangulo está sendo tratado como incógnita e não variável.  

A3: Parece que só tem três. Aqui (vértice do triângulo), aqui (vértice do triângulo) 
e aqui (vértice do triângulo).  

P: Sim, três. Me mostre. 

A3: Assim. 
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b) DISCUSSÔES: 

 

Os discursos das participantes A1 e A3 trazem elementos que podem 

ser associados com as características do pensamento algébrico presentes 

nas teorias de Lins e Radford, no sentido em que ambos tentam substituir ou 

associar o símbolo do triângulo com expressões matemáticas ou 

simplesmente números que respeitem a equivalência entre os dois lados. As 

metáforas que foram usadas para dar sentido de suas estratégias foram 

distintas. A1 continua com a ideia de que o vazio precisa ser preenchido, 

enquanto A3 traz a noção de números escondidos. 

O participante A2 tem suas percepções voltadas para o campo da 

aritmética e da geometria. Essa associação quantitativa dos vértices do 

triângulo e as possíveis operações aritméticas são recorrentes e coerentes 

no contexto de suas leituras. 

 

ATIVIDADE 3 

 

Nessa atividade tínhamos como objetivo identificar as relações entre a 

linguagem alfanumérica e os sinais de igualdade e de seta dupla. Considerando 

essa linguagem como uma das formas de expressão do pensamento algébrico, 

destacamos se as letras seriam percebidas somente por suas formas ou, 

também, comparadas por meio de seus aspectos linguísticos e quantitativos. 

 Tarefa 1 

 

a) DISCURSOS 

 

A participante A1 reconhece as letras da tarefa, bem como uma relação 

de movimento entre elas. Expressa uma ideia de troca, como se uma letra desse 

algo para a outra e vice-versa.  
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A1: Parecem letras. C e C. 

P: Letras C e C 

A1: Isso. Dois C, um vai para a esquerda e o outro vai para direita. Há uma troca 
entre eles. 

P: Troca. 

A1: Olha, um para a direita e outro para a esquerda. 

P: Você disse trocar. Consegue dar um exemplo? 

A1: Esse C dá para outro C. Igualmente. O outro C dá para esse C. São iguais. 

P: Troca. 

 

Figura 4.13 – Quantidades em movimento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2 reconhece as duas letras não por suas características 

linguísticas. A seta lhe sugeriu que uma das letras fosse rotacionada, e assim, 

uma nova figura geométrica se formou, isto é, um círculo. 

A2: C e C, sendo esse último virado para fora, e quando viramos para dentro, 
juntam-se os dois C. 

P: Desenha para eu ver o que fez com suas mãos. Entendi. 

A2: Assim (desenho de um circulo). 

P: Entendi. É como se a seta tivesse ordenado o C virar para dentro?  
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Figura 4.14 – Rotação das letras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante A3 faz uma comparação explicita com a tarefa realizada na 

atividade dois, dizendo que os procedimentos são iguais. Após usar o valor de 

noventa graus, percebe a inexistência de triângulos e não reconhece a letra C 

como tal.  

A3: Parece igual a tarefa que fiz anteriormente com os triângulos. 

P: Então como fica. 

A3: Noventa graus. 

 

Figura 4.15 – Rotação das letras 

    

Fonte: Elaborado pelo autor 
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b) DISCUSSÔES: 

A leitura que fizemos desta tarefa aproxima-se muito do que os três 

participantes realizaram na tarefa um da atividade dois. A participante A1 reforça 

a Ideia de movimento, agora dizendo que ambas as letras podem realizar trocas 

entre si, no sentido de “dar algo” que se encontra presente. E os participantes 

A2 e A3 privilegiam suas estratégias tratando a letra enquanto parte constitutiva 

de objetos geométricos, ou seja, A2 percebeu a letra C como um semicírculo, 

enquanto A3 tratou a seta e as letras como ângulos. Assim, os discursos 

produzidos pelos participantes são mais afetos ao campo da geometria do que 

ao campo da álgebra. 

 Tarefa 2 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 identifica a igualdade entre as duas letras.  

A1: C e C. Significado igual. Igual. Mesma letra. 

P: Significado igual. 

A1: Isso, igual. C e C. 

Matematicamente inseriu um número um na frente da letra “C”, e quando 

questionada apresentou outros exemplos, ou seja, colocando outros números 

mantendo o mesmo padrão.  

A1: Um C e um C. Aqui (C) e aqui (C). 

P: Aqui (um) e aqui (um) somente? Tem outro exemplo? 

A1: Exemplo outro? 

P: Entendi. Aqui (dois), por que dois? 

A1: Por que dois? Eu inventei um número e coloquei 

P: Ah sim, inventou um número e colocou. 

A1: Isso. Dois vezes dois. Quatro. Igual. Quatro C. 
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Figura 4.16 – Diversos números na frente da mesma letra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O participante A2 novamente atribuiu um sentido operacional para o 

símbolo de igualdade. E para que sua estratégia pudesse ser executada, 

considerou as letras desta tarefa como sendo a primeira consoante da palavra 

cem. Assim, foi como se no lugar das duas letras estivesse o número cem. A2 

chegou até a pensar em somar, mas nenhuma ação foi feita.  

P: Entendi. Te perguntar, aqui (segundo sinal de igualdade) o que é? Você mesmo 
que colocou. Me explica do seu jeito o que é. 

A2: Parece que ele está esperando algo para somar. S-O-M-A-R 

P: Por que aqui (cem) você colocou cem? 

A2: C e C, de C-E-M. Do português. 

P: Ah sim, do português. Cem dos dois lados. Você colocou cem. Você percebeu 
assim. 

A2: Isso mesmo. 
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Figura 4.17 – Cinquenta ou cem? 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 apesar de conhecer o sentido do sinal de igualdade, não 

atribuiu nenhum significado a letra “C”. Frente a isto propus que a mesma tarefa 

fosse realizada, só que com a letra “A”. Novamente nenhum sentido foi atribuído 

a letra “A”. 

A3: Parece a letra C. Eu não sei o significado disso (aponta para toda a tarefa). 

P: Travou? 

A3: Isso.  

P: E se por exemplo fizermos assim. O que é isso? 

A3: A. 

P: E o outro? 

A3: A. 

P: Então, o que você acha? 

A3: Não sei o significado. 

P: O que você percebe? 

A3: Não sei. 

P: Isso (sinal de igualdade).  

A3: Igual. 
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P: O que é igual? 

A3: A é igual a A. 

P: É uma verdade ou uma mentira?  

A3: Não sei. 

 

Figura 4.18 – Trocando de letras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÔES: 

Os três participantes atribuíram sentidos pertencentes a diferentes 

campos semânticos. A1 reconhece que ambas as letras são iguais e quando 

provocada acerca das possíveis relações entre elas e a matemática, insere 

números na frente das mesmas e realiza operações de multiplicações. Por outro 

lado, A2 atribuiu sentido voltado para o campo da linguística e da aritmética, 

apesar de não ter realizado nenhuma operação. Por fim, nenhum dos elementos 

presentes na tarefa produziu significados nas falas de A3. 

Aparentemente, nenhuma relação entre o campo da álgebra e os 

discursos que emergiram dos participantes frente aos símbolos apresentados 

nesta tarefa foi percebida. 
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ATIVIDADE 4 

 

Esta atividade carrega em seus objetivos as possíveis relações entre o 

símbolo de igualdade e os dois números iguais. Até o presente momento, 

nenhum número havia sido apresentado para que os participantes pudessem 

atribuir seus respectivos significados. 

 

 Tarefa 1 

a) DISCURSOS 

A participante A1 reconhece a igualdade entre os dois números e, em um 

primeiro momento, justifica por meio da colocação do número no lugar do 

triângulo. Quando convidada a nos mostrar o que disse, colocou o número na 

frente do triângulo. 

A1: Cinco é igual a cinco. Letra, opa, número igual. Número igual. 

P: Numero igual. Por que? 

A1: Porque, na matemática, colocando o triângulo aqui, o cinco e o mesmo 
triângulo pra cá. Vamos supor, esses dois aqui são iguais a este (cinco) 

 

Figura 4.19 – Relacionando o triângulo com o número cinco 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quando questionada, coloca o número na frente do triângulo. Este 

posicionamento do número parece ter provocado uma associação com o ato de 

multiplicar e no restante da discussão, o triângulo foi tratado mais como um 

objeto do que uma variável. 

P: O que é isso? (apontando para o triângulo). 

A1: É um triângulo. Esse (cinco) está no lugar do desse (triângulo). 

P: Então coloca o cinco. 

A1: (O cinco do lado esquerdo do triângulo) isto é isso (cinco). 

P: Antes você me mostrou o cinco dentro do triângulo? 

A1: Antes eu coloquei o cinco que está igual ao de cima. 

P: É dentro ou fora do triângulo? Você colocou, eu vi sua mão colocando dentro do 
triângulo. 

A1: Isso mesmo. Eu coloquei isso (cinco) aqui dentro (triângulo). Certo? Então, 
esse (cinco) é igual a esse (cinco). 

P: Escreve aqui. Me mostra.  

A1: (escrevendo ao quadro) 

P: Entendi. Essa igualdade entre os cincos, você explicou dessa forma. É isso? 

A1: É. 

 

Figura 4.20 – Multiplicando números com a presença de um triângulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Por fim, utiliza desenhos de bolinhas para explicar a igualdade entre os 

dois números. 

Figura 4.21 – Expressando quantidades por desenhos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2 inicia suas percepções por meio de operações 

aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão) entre os dois números.  

A2: Menos, vezes ou dividir? 

P: Disse menos? Me dê um exemplo. Ou se preferir multiplicar.  

A2: Contexto de vezes então.  

P: Que número é aqui? Dois? Ah sim, vinte e cinco. 

A2: Isso  

P: Tem mais? Somente esse. 

A2: Tem sim, posso multiplicar diversos vezes. Depende do contexto. 

P: Você percebeu a tarefa e colocou o número vinte e cinco. Já acabado, tem algo 
mais? 

A2: Não, mas posso continuar operando. 

P: Disse mais ou vezes? Aqui (vinte e cinco) você multiplicou. 

A2: Isso. Foi vezes. 

P: Entendi seu exemplo de multiplicação. E de adição? 

A2: Pronto. 
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P: Ah sim, entendi. Pode continuar mais? 

A2: Dividir. 

P: Divisão. Igual a um. Entendi. Você brincou com essa tarefa usando as quatro 
operações. 

A2: Exato. 

 

Figura 4.22 – Habilidades aritméticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Em seguida, explica a igualdade entre os números através de desenhos. 

Cabe ressaltar que compreende o sentido de igualdade, mas desconhece o 

significado do símbolo matemático de igual. 

A2: Cinco.  

P: Cinco. Exemplo. Cinco. Me dê exemplo. 

A2: Com o cinco. 

P: Se tivesse que falar do cinco para crianças, como faria? 

A2: Seria por desenhos. Assim. 

P: Você mostraria para as crianças. Certo? 

A2: Exatamente. 

P: Tem mais?  

A2: Os dois cincos seriam mostrados de modos iguais. 

P: Iguais. Você ainda somaria? 

A2: Isso aí.  
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P: Entendi, agora só mais uma perguntinha. 

A2: Meu deus, não aguenta tanta teimosia. Será que vai perguntar de novo? 

P: Isso (sinal de igual), o que é? 

A2: Deixa para lá. Esqueça. Não conheço. 

 

Figura 4.23 – Relacionando quantidades com desenhos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante A3 reconhece que os números serão sempre iguais porque 

estão visíveis. Apesar de reconhecer a quantidade expressa, não conseguiu 

refletir sobre uma maneira de explica-los para crianças. 

A3: Igual.  

P: Sempre? 

A3: Sempre. 

P: Por que? 

A3: Porque o número está sendo mostrado. 

P: Aqui (cinco) e aqui (cinco). 

A3: Cinco e cinco. 

P: É fácil ensinar isso para crianças? 

A3: Eu não sei o que isso significa. 

P: E para explicar o significado para crianças? 
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A3: Não sei. 

P: São dois cincos, somente? 

A3: Isso. 

 

b) DISCUSSÔES: 

A participante A1 utilizou como estratégia para explicar a tarefa um recurso 

visto nas atividades anteriores, ou seja, o triângulo. Teve a intenção de não 

preencher o vazio desta vez. Isto pode ser interpretado como uma necessidade 

de se preencher algo que está vazio, e assim, a ideia de indeterminicidade 

poderia estar latente na sua forma de pensar. Cabe frisar que no final da tarefa, 

A1 explica a igualdade entre os números por meio de desenhos. 

O participante A2 novamente atribuiu sentido operacional presente nos 

trabalhos de Kieran (1981) para lidar com os números presentes na tarefa, ou 

seja, foram realizadas diversas operações aritméticas. E por fim, seus desenhos 

explicitaram a quantidade presente em ambos os lados do símbolo de igualdade, 

concluindo que são iguais. 

A participante A3 disse que ambos os números são iguais porque estão 

visíveis. Quando questionada acerca de estratégias de ensino para crianças, 

nenhum significado foi produzido naquele momento. 

 

ATIVIDADE 5 

 

Essa atividade objetivou identificar as relações entre a seta dupla, o 

triângulo e o número, como também entre a igualdade, a mesma figura e o 

mesmo número. Em ambas as tarefas, havia a expectativa de que o número 

cinco ou outra expressão equivalente fossem colocados dentro do triângulo. 
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 Tarefa 1 

 

a) DISCURSOS 

 

A participante A1 motivada pela seta determina que tanto o triângulo pode 

transformar-se no número cinco como o número cinco pode transformar-se no 

triângulo.  

A1: Tem triângulo. Uma seta que vai para a esquerda e direita. E um cinco. Eu acho 
que o triângulo é o próprio cinco. Parece. Isso (cinco) vai para lá (triângulo) e vice-
versa. 

P: Entendi 

A1: Isso (triângulo) para lá (cinco) e vice-versa. 

P: É o exemplo daquela troca que você falou na atividade anterior?  

A1: É. 

 

Figura 4.24 – Trocando de posições triângulos e números 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida, substitui a seta pelo sinal de igualdade, justificando que 

como há uma troca de posições, a igualdade será mantida.  
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P: O que você colocou aqui é igual? 

A1: É igual. 

P: Por que? Como você percebeu? 

A1: Exemplo, para lá e para cá parece uma troca. Uma troca igual. Isso (cinco) e 

isso (triângulo), são iguais. 

 

Quando questionada do caráter matemático dos objetos em questão, 

surge a necessidade de multiplicar. 

P: Ok. Percebe algo mais? Ligado à Matemática. 

A1: Exemplo, vamos fingir, um eu acho, minha ideia, vou fingir. Um, disso aqui ( 
contornando cinco passando pela seta e pelo triângulo). Um (pensando) vezes cinco 
é igual a cinco.  

P: Entendi, você percebeu que substitui por cinco. Você me mostrou que um vezes 
cinco é igual a cinco, certo? 

A1: Certo (consentindo com a cabeça). 

 

Figura 4.25 – Resolvendo multiplicações com triângulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 



 

 

96 

 

O participante A2 associou os vértices do triângulo com o número cinco e 

realizou uma multiplicação. 

A2: Ai, ai, ai. Eu acho que é multiplicação. 

P: Multiplicação. 

A2: 3 vezes. 

P: Entendi.  

A2: Isso. 

P: Você multiplicou. Tem algo mais? 

A2: Não, nada. 

 

Figura 4.26 – Qual operação? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando questionado somente do triângulo, surge uma unidade de medida 

que acaba não sendo relacionada com a Matemática.  

P: Aqui (lado do triângulo), aqui (lado do triângulo) e aqui (lado do triângulo), o que 
é? 

A2: Metro? Metro. 

P: Metro. Tem a ver com Matemática? Metro. 

A2: Não tem. 
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A participante A3 reconhece o triângulo e o número cinco. A seta é 

associada aos valores de noventa graus, trezentos e sessenta graus, dentre 

outros.  

P: Continuemos agora com a quinta atividade. O que é isso? 

A3: Não sei. 

P: O que parece? Aqui (triângulo), aqui (triângulo). 

A3: Triângulo. 

P: E aqui (cinco)? 

A3: Cinco. 

P: E isso (contornando a seta)? 

A3: Parece noventa graus. Tem cento e sessenta? 

P: Escreva. 

A3: Cento e noventa. Não lembro o número. Trezentos e sessenta. 

 

Figura 4.27 – Quantos graus? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Percebe que o triângulo é diferente do número cinco e não vê 

possibilidade de torna-los iguais. Somente afirma que o triângulo é igual a cinco 

no final do resultado. A seta provocou a ideia de igualdade devidamente 

expressa na tarefa. 

P: Por que o triângulo e o cinco? 

A3: São diferentes. 

P: Mas é possível torná-los iguais? 

A3: Acho que não. 

P: Só isso? 

A3: Parece que no final a resposta é o triângulo igual a cinco. É isso? 

P: Você consegue me mostrar isso que falou? 

A3: Assim. 

P: Entendi. Essa seta te provocou e apareceu o sinal de igualdade? 

A3: Parece que sim. Não sei como apareceu. Parece que tem a ver com esses 
dois valores, de noventa graus e trezentos e sessenta graus. Não sei. 

 
Figura 4.28 – Seta com sentido de igualdade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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b) DISCUSSÔES: 

A participante A1 nos mostrou algumas características da seta dupla. 

Houve uma comparação com o símbolo de igualdade e não se pode afirmar 

que houve alguma relação com a própria seta em si ou com a sequência dos 

símbolos apresentados (seta dupla e símbolo de igualdade), sempre nessa 

ordem, nas tarefas realizadas anteriormente. Outra característica refere-se 

ao dinamismo da seta dupla, ou seja, A2 intentou colocar o número cinco 

dentro do triângulo, como substituir o número cinco pelo triângulo.  

O participante A2 nos mostrou significados voltados para o campo da 

aritmética e da geometria, ou seja, contou os vértices do triângulo e os 

relacionou com o número cinco, realizando assim uma operação de 

multiplicação. Quando questionado somente acerca do triângulo, emergiu em 

suas falas uma unidade de medida, isto é, o “metro”. 

A participante A3 traz em suas falas sentidos motivados pela seta 

dupla, ou seja, valores numéricos associados aos ângulos. Reconheceu 

ainda que o triângulo e o número cinco são diferentes, e não encontrou 

estratégias para torná-los iguais. 

 

 Tarefa 2 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 realizou esta tarefa utilizando os mesmos recursos da 

tarefa um desta atividade, ou seja, tanto a seta quanto o sinal de igualdade 

podem ser vistos como “gatilhos” para que a ideia de se preencher o “vazio” 

dentro do triângulo seja concretizada por meio da inserção de um número dentro 

da figura. 

A1: Tem um triângulo sem nada dentro que significa um. Um. Igual a cinco. Parece 
que para calcular, um sendo igual a cinco, tem que multiplicar um por cinco. Parece 
isso, isso. É igual ao de cima. 
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P: Você percebeu que são os mesmos da tarefa acima. 

A1: É igual. O triângulo está vazio. Que tem o número um igual ao cinco. O resultado 
disso é o mesmo da tarefa de cima. 

P: Entendi 

A1: Parece que o significado é o mesmo do que está acima. 

P: É igual? O mesmo? Então você percebe que as tarefas são semelhantes.  

A1: Isso. Sim. 

 

Figura 4.29 – Contando triângulos em busca do resultado multiplicativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O participante A2 não produz nenhum discurso, pois os elementos 

estavam descontextualizados dos temas relativos à matemática, por ele vistos 

em suas experiências escolares. 

P: Difícil? Fique à vontade para perceber. 

A2: Desculpa, eu não conheço o sinal. Não conheço. Só isso. 

P: Ok, entendi. 

A2: Desculpa. 

P: Não tem problema. É o que percebe. 

A2: Não sei qual é o tema. 
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A participante A3 reconhece o triângulo e o número cinco, bem como a 

diferença entre eles. Frente a isso, buscou estratégias para que ambos 

elementos viessem a se tornar iguais. Então, a forma que mais lhe deu sentido 

foi reescrever os elementos da tarefa utilizando o sinal de desigualdade, ou seja, 

diferente.  

P: Entendi. Qual o significado disso (triângulo)? 

A3: Triângulo.  

P: E desse aqui (cinco)? 

A3: Cinco. 

P: Te perguntar, são iguais? 

A3: Não. Diferentes. 

P: Então, e esse sinal aqui (igual)? Como? Triângulo e cinco são iguais? 

A3: Não, são diferentes. Tem que mostrar a resposta. Outro. 

P: Outro? Como assim? Tome. Outro? 

A3: Assim. 

P: Entendi. Você me provou que é diferente, isso? 

A3: É. Porque percebi que não tinham dois triângulos. 

 

Figura 4.30- Explicitando sentidos de igualdade e desigualdade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para que os lados tornassem iguais, surge a ideia do número cinco, 

escondido atrás do triângulo, e sua relação com o número cindo do lado direito 

do sinal de igualdade é representado pela seta. 

Figura 4.31 – Seta conduzindo o número escondido à igualdade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÕES: 

Os discursos da participante A1 nos mostrou que os símbolos, seta dupla 

e igualdade, exercem influências no sentido da existência de dois lados, ou seja, 

esquerdo e direito. Isto para o campo da álgebra é fundamental, pois em 

específico, o símbolo de igualdade tem um duplo papel, isto é, um sentido 

operacional e um sentido de equivalência, conforme consta nos trabalhos de 

Kieran (1981). Fazendo um recorte desse aspecto da equivalência, percebeu-se 

que A1 o busca, de forma consciente ou não, objetivando colocar números nos 

espaços vazios existentes dentro do triângulo.  

Por outro lado, as falas do participante A2 não produziram significados 

que pudessem ser inseridos em algum campo semântico. Já no que se referem 

aos discursos produzidos por A3, percebeu-se que no momento da reescrita da 

tarefa motivada pela discordância entre a igualdade dos elementos presentes 
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em ambos os lados do símbolo de igualdade, emergiu novamente a ideia de 

número escondido.  

Os significados que A1 e A3 produziram podem ser identificados com o 

campo da álgebra, tanto pela intenção de se colocar números dentro do triângulo 

quanto de vê-los escondidos atrás da figura. Perceberam-se estratégias voltadas 

para atingir o sentido de indeterminação e o de incógnita. 

 

ATIVIDADE 6 

A atividade seis objetivou identificar as relações entre a seta dupla, a letra 

e o número, como também entre a igualdade, a mesma letra e o mesmo número. 

Havia ainda a expectativa de que as letras fossem substituídas pelo número em 

questão. 

 Tarefa 1 

 

a) DISCURSOS 

 

A participante A1 motivada pela seta determina que tanto a letra C pode 

deslocar-se para o lugar do número cinco quanto o contrário.  

P: Agora, vamos a atividade seis. O que você percebe?  

A1: C e 5, indo cada um para um lado. Parece que esse (cinco) vem para aqui (letra 
C). Exemplo, esse (cinco) vem para cá (letra C). E esse (letra C) vai para lá (cinco). 
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Figura 4.32 – Movimentos entre a letra e o número 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Sente a necessidade de associar a letra C com o número um. Logo após, 

realiza uma multiplicação. 

A1: Esse (cinco c), exemplo, o cinco multiplica o um. Mais ou menos assim. 

P: Entendi. Feito então, existem outras possibilidades para a tarefa inicial? 

A1: Não. Somente isso. 

 

Figura 4.33 – Seta provocando o sentido de igualdade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O participante A2 sente a necessidade de compreender em qual contexto 

a letra C e o número cinco estão inseridos. Não conseguiu realizar a tarefa. 

A2: C e cinco. Contexto. Como assim? Mas como? Como, não consigo perceber. Eu 
não conheço. 

P: Está bem. 

A2: Não estudei isso. Preciso entender o contexto. 

 

A participante A3 percebe que tudo está relacionado ao valor de noventa 

graus, motivada pela seta.  

P: O que é isso tudo? 

A3: Parece noventa graus. 

Figura 4.34 – Símbolo parecido com a letra C 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O número cinco é reconhecido, enquanto a letra C não. Mas surge um 

fato curioso, no momento em que iguala a letra C ao número cinco. 

P: Noventa. Entendi. Isso (cinco)? 

A3: Cinco. 

P: E isso aqui (letra C)? 

A3: Parece a letra C. É esse o sinal? 

P: Vontade sua. À vontade. 
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A3: Parece que é o resultado final. Mostrar a resposta. 

P: Você percebe que é só esse o sentido, de dar o resultado. 

A3: Sim. 

 

Figura 4.35 – Seta influenciando a ideia de igualdade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÔES: 

Os discursos dos três participantes produziram significados 

semelhantes à tarefa um da atividade cinco, ressalvando somente o modo 

como lidaram com a letra “C”. Esta não trouxe a ideia de que algo poderia ser 

colocado dentro ou no lugar dela, e muito menos a noção de que algum 

número poderia estar escondido atrás dela. 

 Tarefa 2 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 reconhece que apesar do sinal de igualdade, a letra C 

é diferente do número cinco.  
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P: E aqui. O que percebe? 

A1: C igual a cinco. Tem o um aqui (na frente do C). Não. Exemplo, o cinco. Aqui 
(cinco). Não, são diferentes. Porque C igual a cinco, diferentes. Me desculpe. Esse 
(C) e aqui (cinco) são diferentes. (Em Libras sinalizou igual, mas oralizou a palavra 
diferente).   

 

Figura 4.36 – Tentativa de substituição da letra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Identifica o número um como valor para a letra C, e logo após realiza uma 

operação de multiplicação. 

Figura 4.37 – Contando a quantidade de letras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 



 

 

108 

 

O participante A2 sente a necessidade imediata de operar 

aritmeticamente. A letra C foi percebida como um círculo cujo contorno não havia 

sido totalmente fechado. 

A2: Minha nossa. Menos, multiplicar ou somar?  

P: Multiplicar? Tente. 

A2: Mas o que? Cinco. Aqui (C) é o contexto? 

P: Faça da forma que perceber. Fique à vontade. Me dê um exemplo com adição. 

A2: Nossa. Fechando o círculo. 

 Na sequência surge o número cinquenta, mas sem as justificativas 

necessárias.  

P: Escreve então. Ah sim. Entendi. Te perguntar, por que colocou o número 
cinquenta? Por que apareceu o número zero? 

A2: Não sei. Deixa assim mesmo. 

P: OK. Não irei mexer. 

 

A participante A3 reconhece que a letra C e o número cinco são 

diferentes, inclusive fazendo uma inferência com um sinal de desigualdade.  

A3: Cinco. 

P: E aqui (letra C)? 

A3: Parece a letra C.  

P: E aqui (sinal de igualdade)? 

A3: Igual. Igual. Mas C e 5 são diferentes. 

P: Diferentes, por que? 

A3: Olha. Assim. 
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Figura 4.38 – Explicitando a diferença 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Surge o discurso do número escondido, sendo este exatamente igual ao 

número do lado direito do sinal de igualdade.  

Figura 4.39 – Seta conduzindo o número escondido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quando provocada com a letra A, na mesma estrutura da tarefa, segue 

os mesmos procedimentos anteriores. No final conclui que o escondido pode 

estar atrás de qualquer letra do alfabeto. 

P: Aproveitando, olha esse exemplo aqui. Isso (letra A)? 

A3: A. 

P: E isso (cinco)? Aqui (igual)? 
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A3: Cinco. Igual. Igual. 

P: A e 5 são iguais? 

A3: Não. Diferentes. 

P: Como fazer? 

A3: Assim. 

P: Entendi. Algo mais? 

A3: Somente isso. 

P: Nesse exemplo, tem algo escondido? 

A3: Parece que o principal é que qualquer letra de A até Z pode ter número 
escondido. Como se a letra mostrasse esse número. 

P: Ok. Entendi. 

Figura 4.40 – Substituindo a letra C pela letra A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

b) DISCUSSÔES: 

Os discursos produzidos pelos participantes A1 e A2 se voltaram para 

o campo da aritmética, onde foi percebida a relação exclusiva entre os 

números e as operações de multiplicação.  

Por sua vez, as falas da participante A3 convergiram para o que 

realizou na tarefa dois da atividade cinco, ou seja, não houve uma aceitação 
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de que a letra “C” pudesse ser igual ao número cinco, salvo quando há a 

presença de um mesmo número, só que na condição de “escondido” atrás da 

letra.  

Nesta tarefa, os significados produzidos pela participante A3 puderam 

ser relacionados com o sentido de indeterminação presente no campo da 

álgebra, em específico, das características do pensamento algébrico 

ressaltadas nas teorias de Lins e Radford. 

 

ATIVIDADE 7 

 

 Nesta atividade se buscou identificar quais seriam os resultados 

estabelecidos por meio das relações entre os dois triângulos, o sinal de adição 

e o símbolo de igualdade, uma vez que não há a presença de nenhum elemento 

no lado direito do referido símbolo.  

 

 Tarefa 1 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 percebeu a existência de um número que não estava 

explícito na tarefa. O número escolhido foi o “um”, talvez pela quantidade de 

triângulos vistos. Cabe ressaltar um aspecto interessante, ou seja, a presença 

do número dois junto ao triângulo do lado direito do símbolo de igualdade. Isto 

pode ter ocorrido pelo fato de seguir uma sequência visual lógica feita 

anteriormente ou por realmente ter operado com quantidades desconhecidas, 

destacando assim o caráter da analiticidade presente nas teorias de Lins e 

Radford. 

P: Agora, vamos a atividade sete. O que você percebe?  

A1: Triângulo mais triângulo, exemplo. Um mais um, somando, igual a dois. 
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P: Um e um somado é igual a dois triângulos. 

A1: Entendi, algum outro exemplo dentro da Matemática? 

P: Só esse. 

 

Figura 4.41 – Contando ou operando com triângulos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2 realiza a adição entre as figuras por meio da associação 

entre os vértices dos dois triângulos. 

P: Agora atividade sete. Veremos o que Caetano irá fazer. Olhe isso. O que é? 

A2: Mais. Seis. 

P: Seis. Tá bem. Só seis. Seis o que? Seis cachorros? É? Te perguntando porque 
colocou seis. 

A2: Um, dois, três. Um, dois, três. Três e três. 

P: Ah! Um, dois, três. Um, dois, três. Somou e colocou seis. 

A2: Isso. 

P: Entendi. Alguma outra possibilidade? 

A2: Não. 
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Figura 4.42 – Somando por meio dos vértices do triângulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 adiciona os triângulos utilizando estratégias 

quantitativas e pictóricas. 

P: Então, agora atividade sete. Tudo bem? Vamos lá. 

A3: Dois. Triângulos. 

P: Entendi. Por que colocou dois triângulos no resultado? 

A3: Porque um mais um somado igual a dois. 

 

Figura 4.43 – Contando os desenhos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Manteve o número um escondido atrás dos triângulos sob os aspectos da 

contagem e representação dos objetos. Não reconhece a presença de outros 

números que possam estar escondidos atrás dos triângulos. 

P: Tem exemplos com números? 

A3: Aqui abaixo? 

P: Livre. Entendi. Por que esse (um) um? 

A3: Porque está escondido atrás do triângulo. Não está mostrando. 

P: Só o número um, ou existem outros números? 

A3: Não. 

P: Não há outros números escondidos? 

A3: Não. 

Figura 4.44 – Relacionando os triângulos com quantidades numéricas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÔES: 

Os discursos produzidos pela participante A1 ganhariam “ecos” no 

campo da álgebra, se suas intenções estivessem voltadas para que o número 

um fosse colocado dentro dos triângulos ou por ter concluído que o resultado 

do lado direito do símbolo de igualdade foi obtido por meio das operações 

entre quantidades desconhecidas. Também é possível que sua resposta 
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tenha sido motivada por considerações que pertencem ao campo da 

aritmética, com a expressão final representando a soma dos triângulos. 

As falas de A2 convergiram para os campos da aritmética e da 

geometria pelo fato das associações feitas entre a quantidade de vértices que 

um triângulo possui e os símbolos de “mais” e de “igual”.  

A participante A3 trouxe em suas falas estratégias pictóricas que 

deram conta de resolver a tarefa, bem como, a metáfora do número 

escondido que pode encontrar respaldos na ideia de indeterminicidade 

presente nos trabalhos de Radford.  

Diante da incerteza de se comprovar a intencionalidade da participante 

A1, trouxemos as falas de A3 para novamente, por meio do número 

escondido, compor o campo da álgebra afeto à nossa pesquisa, reiterando 

assim a noção daquilo que não se pode determinar, uma vez que não está 

explicitamente visível.  

 

 Tarefa 2 

 

a) DISCURSOS 

 

As falas da participante A1 se voltaram para a colocação de dois números 

diferentes daqueles utilizados na atividade seis, ou seja, o “dois” e o “cinco” 

apareceram na frente ou no lugar das letras “C”. Realizou a adição e o resultado 

comportou-se de uma maneira normalmente vista quando quantidades 

desconhecidas são operadas, ou seja, por meio da ideia de analiticidade. 

P: Deixa eu te perguntar. E assim? 

A1: Igual a esse de cima (tarefa anterior). Exemplo, invento qualquer número. Dois 
e cinco é igual a sete.  
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P: Percebeu isso então. Dois com cinco somado é igual a sete. Te perguntar. Aqui 
(C), qual o sinal em Libras? 

A1: C.  

 

Figura 4.45 – Números no lugar das letras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

O participante A2 efetua a adição entre as duas letras por suas 

características linguísticas, ou seja, associa a letra C ao número cinquenta por 

este ter como primeira consoante a letra C.  

A2: Cinquenta, cinquenta. Cinquenta, cinquenta. Cem  

P: Coloque aí. Por que cinquenta e cinquenta? Mas, por que apareceu os dois 
cinquentas? 

A2: Porque começa com a letra C de cinquenta. 

P: Ah tá. Entendi. Por causa do português. Tem mais exemplos? 

A2: Só, só. 

P: Somente com cinquentas? Outros não? 

A2: Não. 

P: É como se o cinquenta fosse limitado pelo português?  

A2: Exato. 
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Figura 4.46 – Operando linguisticamente 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante A3 reconhece as características quantitativas das letras, 

mas não usa a representação envolvendo número, multiplicação e a própria letra.  

A3: Assim. 

P: Entendi. Tudo bem visual, né? 

A3: Isso. 

P: E números. Tem ou não? 

A3: Acho que não. 

Figura 4.47 – Letras escondendo números 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A participante A3 disse que o único número escondido atrás da letra C é o 

número um, fazendo referência à tarefa anterior onde os triângulos faziam-se 

presentes. Mas o estar escondido refere-se à quantidade da letra que percebe, 

ou seja, uma letra C, conforme visto na atividade anterior. Logo, um número um 

escondido. 

A3: Então, se tiver algo será o número um escondido, como fiz anteriormente. 

P: Um. O que tem escondido é somente o um, outro número não? 

A3: Não. 

P: O número três pode estar escondido? 

A3: Não. 

P: Cinco? 

A3: Também não. 

P: Ok. 

 

b) DISCUSSÔES: 

Os significados que emergiram nos discursos de A1 trouxeram reflexões 

no sentido de tentar interpretar os motivos que levaram as escolhas dos números 

"dois” e “cinco” para serem colocados na frente ou no lugar das letras “C”. Nossa 

interpretação é que a participante A1 conjecturou que o objetivo da atividade era 

produzir uma expressão matemática verdadeira. Neste sentido, ao invés de 

operar diretamente com C, ela adicionou números para indicar quantidades de 

C, sendo que sua expressão pode ser lida como 2 letras C mais 5 letras C e igual 

a 7 letras C. Evidentemente, sua leitura é completamente válida, plausível e 

consideramos que pertence ao campo aritmético já que não requer (embora 

também não exclua a possibilidade de) operar com as letras C enquanto 

variáveis. 

O participante A2 efetua a adição entre as duas letras por suas características 

linguísticas, ou seja, associa a letra C ao número cinquenta por este ter como 

primeira consoante a letra C. 
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A participante A3 disse que o único número escondido atrás da letra C é o 

número um, fazendo referência à tarefa anterior onde os triângulos faziam-se 

presentes. Mas pode ser que para ela o estar escondido refere-se à quantidade 

da letra que percebe, ou seja, uma letra C. Logo, um símbolo um escondido. 

 

ATIVIDADE 8 

 

A atividade oito teve como objetivo identificar se o resultado da adição do 

triângulo com o número seria representado por meio de desenhos (pictórico) ou 

de cardinalidade (quantitativo). Ainda neste sentido, se algum número iria ser 

colocado dentro do triângulo ou substituí-lo, destacando que no lado direito do 

símbolo de igualdade não há nenhum elemento. 

 

 Tarefa 1 

 

a) DISCURSOS 

 

A participante A1 reconheceu que dentro do triângulo não havia nenhum 

número. Para que a operação de adição fosse efetuada, atribuiu um valor ao 

triângulo. Parece que o número escolhido foi motivado pela quantidade de 

triângulos presentes nesta tarefa. 

P: Oitava atividade, de uma olhada. O que percebe?  

A1: Vejo um triângulo somado com o cinco. Mas, não tem nenhum número dentro 
do triângulo. Significa que o valor do triângulo é um. Exemplo, um. Aqui (um) somado 
com cinco é igual a seis.  
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Figura 4.48 – Indeterminado adicionado ao determinado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Após ter conseguido encontrar o resultado da adição, foi questionada 

sobre a existência do triângulo ao lado dos números 1 e 6, e a não existência 

nas proximidades do número 5. A participante confirmou a afirmação feita por 

este pesquisador não fazendo qualquer inferência naquele momento. 

P: Um e cinco somente. Somados igual a seis. Te perguntar, aqui (triângulo) tem 
triângulo? 

A1: Tem triângulo.  

P: Aqui (cinco) não tem triângulo. Como aqui (seis) apareceu o triângulo? 

A1: Aqui (cinco) é. Aqui (triângulo) tem triângulo. Aqui (cinco) não tem. É mesmo.  

 

O participante A2 realiza operações de adição e de multiplicação entre a 

quantidade de vértices do triângulo (três) e o número cinco, obtendo dois 

resultados diferentes. Nenhum triângulo foi colocado no lado direito do símbolo 

de igualdade. 

A2: Espera um pouco. Três e cinco. Assim. 

P: Por que dezoito? Por que? 

A2: Porque. Ou. 

P: Ou. Entendi. Isso mesmo? 
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A2: Isso. 

P: Te perguntar, quantos triângulos tem? 

A2: Três. 

P: Três, como me disse na atividade anterior. Mas guarde o que fez anteriormente, 
e conte agora quantos triângulos temos? Triângulos. 

A2: Seis. 

P: Seis. Tá bem. E quantos números cinco temos ali? 

A2: Dois. 

P: Me mostre onde. 

A2: Não tem. 

P: Não tem número cinco? 

A2: Tem. 

P: Quantos? 

A2: Cinco. 

P: Cinco. Ok. 

 

Figura 4.49 – Operando triângulos com números 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A participante A3 realizou duas ações diante da tarefa proposta. 

Primeiramente, obteve como resultado da adição entre o triângulo e o número 

cinco, o próprio número “colado” na figura. Em seguida, ao realizar a adição 

retomou a ideia de número escondido, tendo escolhido para tal o número um e 

obteve o resultado de seis. 

A3: Difícil responder. 

P: Difícil a resposta? 

A3: Sim. 

P: Mas pode tentar. 

A3: Imaginando algo aqui. 

P: Não se preocupe. 

A3: Assim 

P: Entendi. Por que o triângulo ficou grudado no número cinco? 

A3: Porque antes não se mostrava nada. Ou se tiver o número um escondido, 
quando somar com cinco será igual a seis. 

P: Entendi. Te perguntar. Somente o número um fica escondido? Outro não? 

A3: Não, somente esse. 

 

Figura 4.50 – Possibilidades aritméticas e algébricas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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b) DISCUSSÔES: 

Os discursos produzidos pela participante A1 mostraram que quando o 

triângulo estiver vazio, algum número terá o papel deste preenchimento. Nesta 

atividade disse que há de ser o número um. O fato de o número estar ao lado do 

triângulo pode ser visto como uma necessidade que a participante teve em 

transitar no campo da aritmética, ou seja, normalmente a operação da adição 

envolve números.  

O participante A2 produziu sentidos em suas falas semelhantes aos vistos 

nas falas da participante A1, diferindo somente que suas motivações para 

“colocação” do número no lugar do triângulo pertencem ao campo da geometria. 

As falas da participante A3 demonstraram que sua primeira estratégia 

pertence ao campo da aritmética, ou seja, diante do símbolo de “mais” optou por 

“juntar” os dois elementos que estavam sendo adicionados e colocá-los 

enquanto resultado. Já na sua segunda tática, surgiu novamente a ideia do 

número escondido, mas não sob o viés da inserção dentro do triângulo ou da 

substituição, e sim, voltado para que a operação de adição pudesse ser 

realizada. 

Todos os discursos acima mencionados voltaram-se mais para o campo 

da aritmética do que para o campo da álgebra. Isto pode ser compreendido pelo 

fato de que as leituras feitas pelos três participantes são totalmente plausíveis, 

à luz da teoria dos campos semânticos proposta por Lins. 

 Tarefa 2 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 realiza a operação de adição entre a letra e o número 

do mesmo modo que foi feito na tarefa anterior desta mesma atividade. 

P: E se fosse assim? 
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A1: Esse (C) é C. Significa um. Um mais cinco é igual a 6C. 

 

Figura 4.51 – Operando letras de forma análoga à triângulos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O participante A2 associa a letra C ao número cem devido a primeira 

consoante da palavra cem, e multiplica esse valor pelo número da tarefa obtendo 

êxito.  

A2: Pronto, assim. 

P: Por que quinhentos? Aqui (C), o que é? 

A2: Tá errado. 

P: Não, normal. 

A2: Desculpe, está errado. Agora, assim. 

P: Ok. Sem problemas. Tem alguma outra possibilidade? 

A2: Não. 
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Figura 4.52 – Operações linguísticas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A participante A3 realiza a soma entre a letra C e o número cinco de forma 

análoga que fez com a tarefa anterior dessa mesma atividade. 

P: E agora? 

A3: Igual a tarefa anterior. 

P: Igual. 

A3: Assim. 

P: Entendi. O que é isso (triângulo)? E isso (letra C)? 

A3: Triângulo. Parece a letra C. 

P: E aqui (sinal de mais)? 

A3: Mais. 

P: Ótimo. Pronto. 
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Figura 4.53 – A3 agindo de forma semelhante ao que foi feito com o triângulo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÔES: 

 

Todos os três participantes produziram discursos com significados 

semelhantes aos presentes na tarefa um desta mesma atividade. A única 

variação ocorreu nas falas de A2 que considerou a letra “C” como se fosse o 

número cem, e como o número cinco estava presente na tarefa, o multiplicou 

por cem obtendo o resultado de quinhentos. 

À luz da teoria dos campos semânticos foi percebido que os 

significados que emergiram nas falas dos três participantes convergem 

diretamente para o campo da aritmética. Neste sentido A1 e A3, se limitam a 

colocar o número um tanto dentro da figura como para lidar com a ideia do 

escondido. 
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ATIVIDADE 9 

A atividade nove buscou identificar se números seriam colocados dentro 

dos triângulos ou substituídos no lugar das letras. Isto caracterizaria a noção de 

variáveis. Outra situação esperada se refere aos modos que os triângulos ou as 

letras seriam manipulados, ou seja, adicionados e multiplicados diante dos 

números presentes. Neste sentido, poderiam emergir reflexões acerca do caráter 

analítico do pensamento algébrico visto nas teorias de Lins e Radford. 

 

 Tarefa 1 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 em atividades anteriores associou o triângulo vazio ao 

número um. Novamente esta situação se repetiu e não temos como comprovar 

se ela também contou a quantidade de triângulos existentes na tarefa. Após a 

colocação dos números “1”, o número cinco foi adicionado e obteve o resultado 

sete. Em seguida, do lado direito do símbolo de igualdade, surgiu o número dez 

acompanhado de um triângulo. Foi percebido que o número dez pode ter sido 

fruto da multiplicação entre os números dois e cinco. Mesmo diante do sinal de 

adição, não temos como inferir por quais motivos a operação de multiplicação 

emergiu. Quando A1 comparou os dois lados do símbolo de igualdade concluiu 

que os resultados estavam diferentes.  

P: Agora a nona atividade, vamos investigar. Veja isso. O que percebe? O que é 
isso?  

A1: Exemplo, aqui (triângulo) tem um triângulo vazio, sem número. Significa que é o 
um. Somado com um e com cinco é igual dois triângulos mais cinco. Eu acho que 
aqui (dois) é dois vezes cinco. Um vezes, desculpa. Aqui (dois) e aqui (cinco), 
quinze. Cinco mais um mais um igual a sete. 

P: Colocou um por causa desse triângulo, aqui também um por causa do triângulo e 
cinco. Aqui (dois) e aqui (cinco) você pensou em multiplicar. Deu o resultado igual a 
dez. Do lado de cá, somou e deu sete. Esses resultados são iguais? 

A1: Não, são diferentes. 
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Figura 4.54 – Tentativas de ações analíticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2 contou a quantidade de vértices dos dois triângulos do 

lado esquerdo do símbolo de igualdade e realizou uma operação de adição entre 

eles e o número cinco, tendo obtido o resultado de onze. No lado direito da 

igualdade seguiu o mesmo raciocínio, sendo que agora o número dois foi 

multiplicado pela quantidade de vértices do triângulo e adicionado ao número 

cinco, obtendo assim o resultado de onze. Diante destes dois resultados (onze 

e onze) os adicionou, obtendo assim o resultado de vinte e dois.  

A2: Minha nossa! Três, três. Seis. Mais. Onze. Mais. Vinte e dois. Seis. Sete. Vinte 
e dois. Somar tudo? 

P: Somar. Me mostre como.  

A2: Eu acho que é isso. 

P: Agora, aqui (lado esquerdo todo) e aqui (lado direito todo), são iguais ou 
diferentes? 

A2: Iguais, Iguais. 

P: Iguais. Por que? 

A2: Aqui (dois) dois, aqui (triângulo) dois triângulos, aqui (cinco) um. Somando fica 
igual aqui (lado esquerdo). Três, três. Seis. Seis aqui (lado direito) e seis (lado 
esquerdo). 

P: Verdade. Você conseguiu provar. 
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A2: Isso. Seis. Certo. Somando tudo igual a vinte e dois. Certo. 

P: Legal. 

 

Figura 4.55 – Comparando os resultados de ambos os lados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 iniciou a tarefa colocando o número (um) escondido 

atrás dos triângulos do lado esquerdo do sinal de igualdade e realiza a soma 

obtendo um resultado igual a sete. 

P: Entendi. Te perguntar. Por que colocou o número seis? 

A3: Porque tem o número um escondido nesse triângulo, outro número um 
escondido nesse triângulo. Um mais um igual a dois. Mais cinco igual a seis. 

P: Dois mais cinco igual a seis? 

A3: Não, igual a sete. 

P: Entendi.  

A3: Desculpe, estava viajando. 



 

 

130 

 

Figura 4.56 – Inserindo número dentro do triângulo apenas em um dos membros 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

Já no que se refere ao lado direito do sinal de igualdade, repetiu a 

expressão e trocou de lugares o dois acompanhado do triângulo com o número 

cinco, ressaltando que trocou os sinais de ambos. 

A3: Tentando lembrar. 

P: Lembrar de que? 

A3: De como se faz. Se troca. Como faz. 

P: Trocar o que? 

A3: Aqui (sinal de mais) é mais, troca para menos. 

P: Ah! Troca para menos? 

A3: Parece que sim. Eu acho que é assim. Ai, não lembro. 
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Figura 4.57 – Tentativa de aplicação dos métodos resolutivos de equações 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Foi questionada por este pesquisador, porque o número um ficou 

escondido somente atrás dos dois primeiros triângulos, e obtivemos como 

resposta a distinção entre o triângulo vazio e o triângulo acompanhado do 

número; no primeiro há o número um escondido, enquanto no segundo não há 

nada escondido, pois o número dois está sendo mostrado. 

P: Normal. Te perguntar, atrás desse triângulo tem algo escondido?  

A3: Tenho dúvida. 

P: Nesses do lado esquerdo tem. Lá não?  

A3: Acho que não, porque o dois já está aqui mostrando. 

P: Ah sim, entendi.  

A3: Tentando lembrar, mas esqueci. 

P: Normal, não tem problema.  

 

b) DISCUSSÔES: 

Os discursos da participante A1, aparentemente, trouxeram algumas 

reflexões no sentido de que o “estar vazio” do triângulo lhe remeteu a ideia 

de contagem, isto justificaria a escolha pelo número um substituído do lado 

esquerdo do símbolo de igualdade. De outro modo, parece coerente que sua 

intenção em multiplicar o número dois pelo número cinco, adveio da ideia de 
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que quando números estão próximos de letras ou de símbolos quaisquer, há 

de uma forma velada, o sinal de multiplicação implícito.  

Os significados produzidos pelas falas do participante A2 são 

totalmente plausíveis no campo da aritmética, uma vez que o número de 

vértices de um triângulo é três, e sendo dois triângulos adicionados ao 

número cinco, é totalmente coerente que o resultado fosse onze.  

As falas de A3 que ganhariam ecos no campo da álgebra se referem 

às percepções da participante no que tange à metáfora do número escondido, 

ou seja, o número um surgindo atrás dos triângulos. 

 

 Tarefa 2 

 

a) DISCURSOS 

 

A participante A1 reconhece a diferença entre as letras e os triângulos, 

mas afirma que o jeito de fazer é igual.  

P: Te perguntar. E esse? 

A1: Letra é diferente, mas o que fiz anteriormente é igual. 

Adiciona as duas letras C e consegue igualar ambos os lados do sinal de 

igualdade. Não sabemos se foi por aspectos quantitativos ou por características 

do sentido de indeterminação. Diante destas execuções, A1 resolveu alterar 

alguns feitos na tarefa anterior. Neste sentido, conseguiu representar a 

igualdade entre os dois lados do sinal de igualdade. 

P: Você percebe que as duas tarefas são diferentes? 

A1: Eu acho que fiz errado. Esqueci de colocar o triângulo. 

P: Ah, entendi. 

A1: Eu esqueci. Agora são iguais. 
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P: Entendi. 

A1: Mas os desenhos são diferentes, triângulo e letra C. O jeito de resolver é igual.  

P: Entendi 

A1: O jeito é igual. 

P: Você percebeu bem. Algo mais? 

A1: Não. 

Figura 4.58 – Linguagem alfanumérica influenciando linguagem pictórica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2 relaciona as letras com o número cem por questões 

linguísticas e o número cinco a cinquenta. Realiza diversas operações 

matemáticas envolvendo quantidades e números. 

A2: Nossa! Minha cabeça está tendo que raciocinar mesmo. Um, dois. Dois. 
Cinquenta. Duzentos e cinquenta. Porque. Errado. Eu errei. 

P: Entendi. 

A2: Agora eu multipliquei. 

P: Entendi. Mas veja só. Guarde tudo isso que fez. Te perguntar, quantos C temos? 
Quantos? Quantos? 

A2: Esse (C), esse (C) e esse (cinco) cinco. 

P: Só o C, quantos? 

A2: São cinco.  
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P: Só o C? 

A2: C,C,C,C,C. Aqui (C). C,C,C,C,C. Duzentos e cinquenta. Olha o cinco. Contei de 
um a cinco. 

P: E se eu tampar aqui (cinco), quantos C tem? 

A2: São dois. 

P: E se eu tampar assim, isso (2C) você percebe como? 

A2: É o dois. Dois. 

P: Iguais ou diferentes? 

A2: Diferentes. 

P: Diferentes, por que? Você disse dois e dois. 

A2: Esses dois aqui (C e C) e esse outro (2C) aqui. São cem (em cada mão). Se eu 
tampar aqui (5 e 5), são cem. São cem. São cem. 

P: Cem. Entendi. 

 

Figura 4.59 – Em busca de uma relação numérica-linguística 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 concretizou a tarefa de forma semelhante a anterior. 

A3: Igual até conseguir responder. 

P: Até responder? 
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A3: Não sei como. Como fazer até responder no final. Resultado. 

P: Até o resultado. 

A3: Não me lembro. 

P: Ok. Normal. Te perguntar. Isso (toda expressão do lado esquerdo do sinal de 
igualdade) tudo aqui e isso (toda expressão do lado direito do sinal de igualdade) 
aqui, são iguais ou diferentes? 

A3: Diferentes. 

P: Por que foi colocado o sinal de igual. Por que? Colocar o sinal de igual. Por que? 

A3: É verdade. Antes havia aquela seta. 

P: Qual o significado disso (interrogação) aqui? 

A3: Interrogação. Tem a ver com pergunta. 

P: Pergunta. Mas como relacionar com essas expressões aqui? 

A3: Não sei. Eu não sei como faz. 

 

Figura 4.60 – Manipulando as letras e os números 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este pesquisador resolveu propor a mesma ideia com duas 

possibilidades: usando a interrogação e o espaço vazio. Mas ambas não 

provocaram significados na participante. 
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P: Qual o significado disso (interrogação) aqui? 

A3: Interrogação. Tem a ver com pergunta. 

P: Pergunta. Mas como relacionar com essas expressões aqui? 

A3: Não sei. Eu não sei como faz. 

P: Tá bem. E assim? 

A3: Essas interrogações irão ocupar esses espaços? 

P: Colocar o que, aqui (nada) e aqui (nada)? 

A3: Pode colocar... 

P: Pode? 

A3: Interrogação. 

P: Antes você ia falar que pode colocar algo. O que é? 

A3: Pensei em colocar números. Pode? 

P: Vamos ver. À vontade. 

A3: Difícil. Aqui (vazio) não sei qual número colocar. 

P: Se somar aqui, quanto dá? 

A3: Sete. 

P: E desse lado de cá. Hummm.. Entendi. 

A3: É. 

P: Acabou? 

A3: Sim. 
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Figura 4.61 – Substituindo por números 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

b) DISCUSSÔES: 

As falas da participante A1 diante da linguagem alfanumérica 

produziram significados semelhantes com as estruturas da tarefa anterior, na 

qual o meio semiótico eram os triângulos. Toda esta dinâmica suscitaram 

algumas alterações na tarefa envolvendo as figuras. 

O participante A2 teve novamente seus significados voltados para 

questões de ordem linguística, uma vez que as letras próprias da linguagem 

alfanumérica foram associadas aos valores de acordo com suas respectivas 

consoantes iniciais. Percebe-se que o campo semântico da linguística se 

destaca, e neste sentido, considera-se uma leitura totalmente plausível e 

coerente. 

As falas de A3 que ganhariam ecos no campo da álgebra se referem 

às percepções da participante no que tange à metáfora do número escondido, 

ou seja, o número um surgindo atrás dos triângulos. 
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4.2 Resultados da fase um: diversas análises 

A primeira atividade foi uma forma de perceber como a seta dupla, 

símbolo escolhido por uma referência surda em Educação Matemática, 

produziria significados nesta pesquisa. Estes se voltaram para três campos 

semânticos, sejam eles: movimento, iconicidade e matemático. Já no que se 

refere ao símbolo de igualdade, dois participantes tiveram tratamentos voltados 

para a ideia de equivalência, enquanto que o outro participante, naquele 

momento, usou o referido símbolo voltado para o sentido operacional conforme 

preconiza Kieran (1981). 

 A primeira parte da segunda atividade foi destacada pelo uso de uma 

metáfora, na qual as figuras foram tratadas como casas e neste sentido 

trouxeram a ideia de que algo ou alguma coisa pudesse ser colocada lá dentro. 

Ainda neste contexto, nos parece plausível aceitar a ideia de que o triângulo 

pode influenciar ações ligadas à variabilidade. Na segunda parte surgiu ideia de 

substituição dos triângulos com expressões matemáticas, e neste sentido 

destacou-se uma das participantes que utilizou a noção de número escondido. 

 A terceira atividade evidenciou em sua primeira parte que a seta assume 

um papel de movimento entre as letras, e neste sentido, é como se as mesmas 

carregassem algo dentro de si, com características indeterminadas e podendo 

inclusive estabelecer “trocas”. Outro ponto que merece ressaltar na segunda 

parte desta atividade é o surgimento de alguns números quando as letras foram 

relacionadas com o símbolo de igualdade. Estes números foram associados 

também às operações de adição e multiplicação. 

 Já no que se refere à quarta atividade foi percebida a recorrência do 

símbolo do triângulo por um dos participantes para lidar com a igualdade entre 

os números. Isto pode ser um sinal de que a figura traz consigo a ideia de que 

“algo” precisa ser preenchido.  

 A quinta atividade trouxe um aspecto interessante para o campo 

semântico da álgebra. O triângulo aparenta provocar duas situações: a ideia do 
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número escondido ou do número que se coloca dentro. Isto pode ser relacionado 

com a ideia do indeterminado ou da incógnita.  

 A sexta atividade trouxe duas reflexões pontuais. Na primeira parte a letra 

não teve a mesma funcionalidade do triângulo da atividade anterior, uma vez que 

não houve nenhuma relação com a ideia do indeterminado ou da substituição. 

Isto ganha sustentação nas palavras de Radford que no mostra que a linguagem 

alfanumérica não é a única forma de representação do pensamento algébrico. 

Já na segunda parte, ou seja, a relação da letra e do número por meio do símbolo 

de igualdade, fez com que significados emergissem em um de nossos 

participantes. A ideia do número escondido novamente aparece e se aproxima 

da ideia do indeterminado. 

 As duas partes da atividade sete trouxeram nos discursos de uma das 

participantes a ideia do número escondido. Este foi usado tanto diante da adição 

entre os triângulos, como também entre as letras. Mais uma vez foi identificada 

a recorrência da metáfora do número escondido, e isto nos mostra traços do 

sentido de indeterminação presentes nas teorias de Radford e Lins. 

 A atividade oito apresentou discursos voltados para o campo da 

aritmética, mas na primeira parte foi utilizada novamente a estratégia do número 

escondido. Cabe ressaltar que não sob o viés da inserção ou da substituição, e 

sim para que a operação em destaque fosse realizada. 

 Por fim, a atividade nove nos mostrou novamente a ideia do número 

escondido utilizado por um dos participantes.  

 A seguir, os discursos e discussões da fase dois serão apresentados, bem 

como suas respectivas análises.  
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4.3 Fase dois: discursos sobre as relações entre os meios 

semióticos e as características do pensamento algébrico 

Nesta seção apresentamos os discursos produzidos pelos três sujeitos 

participantes de nossa pesquisa durante as atividades desta fase, no sentido de 

identificar as relações do triângulo e da letra com as estruturas algébricas que 

conduzem ao surgimento do indeterminado, da analiticidade, da generalização, 

da variabilidade e do aritmeticismo. Todas estas características constituintes do 

pensamento algébrico sob as lentes de Radford, Lins e Mason. 

 

ATIVIDADE 10 

 

Nessa atividade buscamos propor aos nossos participantes três frentes. 

Na primeira, foram convidados a perceber atentamente como este pesquisador 

lidaria com um número escolhido e sua respectiva inserção dentro do triângulo. 

Já na segunda frente, a sugestão do número dois e do número dez foi motivada 

pela observação de uma tendência de se preencher o espaço vazio dentro da 

figura, e que o número escondido mais utilizado foi o “um” conforme visto na fase 

um. Por fim, na terceira frente foi dada à liberdade aos participantes que 

escolhessem os números que lhes conviesse, e em seguida, realizasse as 

operações presentes.  

 

 Tarefa única 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 reage de forma bastante atenta frente às explicações 

deste pesquisador quando dentro do triângulo foi inserido o número um. Logo 
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em seguida, foi proposto à A1 que o número dez fosse colocado, e as operações 

devidas efetuadas. 

P: Olhe, um triângulo de valor dois. Certo? Te mostrei um exemplo. Olha agora. É 
possível? 

A1: Deixa eu ver. 

P: Vamos combinar? O valor do triângulo agora é dez. 

A1: Ok. É igual o que me explicou agora há pouco? Igual ao anterior? 

P: Isso. No primeiro exemplo te mostrei. Agora é sua vez. Com o triângulo valendo 
dez. 

Ao iniciar as operações, A1 teve algumas dúvidas relativas ao número 

cinco, presente em ambos os lados do sinal de igualdade. 

A1: Esse cinco é igual aqui embaixo também? Se repete? Ou posso trocar? 

P: Não sei. Faça do seu jeito. 

Frente a isto, decidiu manter o número cinco em ambos os lados 

continuando as operações presentes. Após efetuar as operações no lado 

esquerdo do sinal de igualdade, partiu para a resolução no lado direito. Neste 

momento o número dez não foi colocado somente no lugar do triângulo, mas 

também do número dois que faz parte da tarefa inicial. 

A1: Aqui (dez) e aqui (dez). Aqui (dez) e aqui (dez). Dez vezes dez. Mais ou menos. 
Acho que é assim. 

P: Você acha. Esses dois lados (direito e esquerdo) são iguais? No exemplo que te 
mostrei os dois lados eram iguais. 

A1: Verdade. Não sei.  

P: Olha aqui em cima. Dois, dois e dois. 

A1: Dois, dois e dois. 

P: Esse dois aqui na frente do dois se repete. Compara com o que você fez. 

A1: Dez e dez. De novo.  

P: Olha aqui em cima. Tem 10? Veja como o dois está preso. 

A1: É mesmo. O dois. Tá certo. 

P: Isso. Tá preso no lugar do dez que você colocou. 
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A1: Então, dez, dez. 

P: Isso. Compara, eu coloquei dois e dois. 

A1: Posso fazer de novo? 

P: Claro. 

A1: Aqui (cinco). 

P: Exato. Certo.  

A1: Aqui (triângulo) e aqui (dois). 

P: Veja o dois. Está preso. Ele desce acompanhando. Isso mesmo. Certo. Joia.  

A1: Assim. Certo. Dez mais dez mais cinco. Duas vezes. 

P: Conseguiu? 

A1: Consegui. 

Figura 4.62 – Substituindo o triângulo pelo número dez 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após os resultados encontrados envolvendo o número dez, A1 escolheu 

o número cinco para realizar novamente a tarefa. Este foi novamente inserido 

dentro do triângulo, agora com a preservação das estruturas iniciais e 

concluindo-se que ambas as expressões seriam iguais para quaisquer valores 

inseridos dentro do triângulo. 

P: Olha só. Mesma atividade. Agora é a sua vez de criar um valor para o triângulo. 
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A1: Qualquer número? 

P: Sim, qualquer. Um número. Qualquer número. 

A1: Dois? 

P: Esse já foi feito. Escolhe outro. 

A1: Outro. Exemplo cinco. 

P: Certo. Cinco. 

A1: Aqui (cinco), aqui (cinco) e aqui (cinco). Espera. Quinze. Aqui (dois) e aqui 
(cinco) vezes. Dez. 

P: Conseguiu a igualdade? 

A1: Sim. Consegui. 

P: Ótimo. 

Figura 4.63 – Brincando com os espaços vazios dos triângulos 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2, após as primeiras explicações deste pesquisador 

quanto as relações entre o número dois e a figura, não insere o número dez 

dentro do triângulo. Tenta realizar as operações existentes mentalmente. 

P: Aqui (triângulo) e aqui (dois). Como assim? Vou colocar o número dois dentro do 
triângulo. E te mostrar. Olhe. Aqui (dois), aqui (dois) e aqui (cinco). Aqui (dois) e aqui 
(dois). Joia? Eu te mostrei como. Agora, olhe só. Colocaremos o número dez dentro 
do triângulo. Como você faria? 

A2: Aqui em cima ou abaixo? 
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P: Em cima, a partir dessa expressão inicial. Dentro do triângulo coloca o número 
dez. 

A2: É para calcular?  

P: Livre. 

A2: Estou só perguntando, se é para calcular. Daqui para cima ou daqui para baixo? 

P: Aqui para baixo. Você só vai olhar para a expressão inicial. 

A2: Ok. Entendi. Dez, dez. Cinquenta, cinquenta. Assim. 

P: Por que cinquenta?  

A2: Dez, dez, cinco. Cinquenta. Cinco, cinquenta. Aqui (cinquenta) cinquenta. 

P: Aqui (triângulo) e aqui (triângulo), dez e dez. 

A2: Vinte, vinte. Cinco, dois. Três, quatro. Cinco, cinco. Vinte. Vezes dois igual a 
dez. Cinquenta. 

P: Aqui (triângulo) é igual a vinte? 

A2: Não, dez. Dois, cinco e cinco. Cinco. Dez, dez. Vinte. Vinte. Quarenta. Quarenta. 
Certo. Dez. Cinquenta. Assim. 

 

Figura 4.64 – Foco na aritmética 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em seguida, atribui um valor ao triângulo, e continua a operar sem 

nenhum registro. Chega à um resultado lógico devido a soma de todos os 

números, mas não reconhecendo ainda o sentido do sinal de igualdade entre 

ambos os lados.  

P: Agora você escolhe um número qualquer para o triângulo. 

A2: Livre? 

P: A vontade. Você escolheu o número quinze. Então, dentro do triângulo você irá 
colocar o número quinze. 

A2: Sessenta e cinco. Cinco, quinze. Igual a oitenta e cinco. Posso escrever aqui? 

P: Pode. Entendi. Combinamos quinze, certo? Olha só. 

A2: Certo. 

Diante dessa situação, foi proposto que colocasse não só o número 

quinze dentro do triângulo, como também todos os outros elementos (números, 

sinais) fossem repetidos nas linhas de baixo, à medida que as operações 

estivessem sendo resolvidas. 

P: Aqui (embaixo do triângulo) coloque o quinze. Isso. Aqui (embaixo do triângulo) 
coloque o quinze. Esse (cinco) você irá colocar para baixo. Aqui (dois) e aqui 
(triângulo). Desculpe. Coloque o quinze. Repita o sinal de mais e o número cinco 
aqui embaixo. Aqui o sinal é de multiplicar. Certo. 

A2: Sim. 

P: Aqui (quinze) e aqui (quinze) calcule.  

A2: Trinta, trinta. 

P: Isso, repita o número cinco e o sinal de mais embaixo. Aqui (dois) e aqui (quinze). 
Ok. Repita o sinal de mais e o cinco embaixo. Aqui (trinta) e aqui (cinco), calcule. 
Aqui (sinal) é mais. 

A2: Eu vi.  

P: Exato. E do outro lado? Aqui (trinta) e aqui (cinco). Os resultados são iguais ou 
diferentes? 

A2: Iguais. 

P: Aqui (sinal de igualdade) coloque para baixo. 

A2: Pronto 

 



 

 

146 

 

Em seguida, quando o sinal de igualdade foi falado, A2 manifestou 

surpresa por não conhecer esse símbolo. 

P: Esse (sinal de igualdade) o significado é igual. 

A2: Ah, é? 

Dando continuidade, foi questionado o motivo de ter aparecido o número 

oitenta e cinco, e a resposta que obtivemos referiu-se às operações de adição e 

multiplicação. 

P: É. Olha aqui (oitenta e cinco)  

A2: Perdi. 

P: Normal. Por que colocou oitenta e cinco? 

A2: Porque fiz operações de adição e multiplicação. 

P: Ok? Registrado na memória? 

A2: Sim. 

Por fim, nos foi dito por A2 que a igualdade presente na tarefa sempre iria 

se repetir, devido à presença do número dois que estaria multiplicando. 

P: Te perguntar. Esses resultados são iguais? Sempre ou às vezes? 

A2: Espera. Acho que é igual. 

P: Sempre? 

A2: Sempre. 

P: Mas, por que? 

A2: Porque sempre vai existir operações de adição e multiplicação. Sempre será 
duas vezes. Dois, cinco. Sempre será igual. 

P: Joia. Ok. 
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Figura 4.65 – A2 em suas percepções algébricas iniciais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 compreendeu o raciocínio inicial quando o número dois 

foi colocado dentro do triângulo. Em seguida, aceita a proposta de incluir o 

número dez dentro do triângulo.  

 

P: Oi, tudo bem? 

A3: Tudo joia. 

P: Lembra que estava me ajudando na pesquisa de Mestrado? 

A3: Sim. 

P: Agora vamos continuar com seis novas atividades. Ok? 

A3: Ok. 

P: Vamos começar por essa. Veja bem. Vou te mostrar algo. Eu vou combinar que 
dentro desse triângulo irei colocar o número dois. Olha só. Tudo bem? 

A3: Sim. 

P: De novo. Dentro do triângulo coloquei o número dois. É como se ele tivesse preso 
lá dentro. Fiz os cálculos do lado esquerdo e do lado direito do sinal de igualdade, 
obtendo resultados iguais. Presta atenção agora. Se combinarmos que agora dentro 
do triângulo terá o número dez? Tome. 

A3: Precisa fazer igual ao de cima? 
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P: Experimente você. Agora dentro do triângulo tem o número dez. Antes foi 
mostrado o dois, com os respectivos cálculos. Conseguindo chegar a resultados 
iguais. Agora sua vez, coloque o número dez dentro do triângulo e veja se 
conseguirá resultados iguais ou não. 

 

Ao iniciar as operações, A3 questionou se deveria seguir o comando 

inicial da tarefa, ou seja, manter as operações e os números presentes. 

A3: Pode ser feito igual. Colocar o número cinco aqui para baixo. 

P: Isso. Sua referência será o início da tarefa com essas expressões igualadas. 

 

Durante sua jornada aritmética, A3 manifestou algumas dúvidas 

referentes à multiplicação. Após algumas intervenções conseguiu concluir com 

sucesso as operações, como também percebeu a necessidade de se estudar a 

operação em questão. 

 

A3: (Desenvolvendo no quadro). Quinze? 

P: Fique à vontade. O que é quinze? 

A3: Aqui (dois vezes dez). 

P: Esse pontinho é o que? 

A3: Vezes. 

P: Então, duas vezes dez? 

A3: Vinte e cinco. Desculpa. Não me lembro de Matemática. Parece que... 

P: Igual a vinte. Dez mais dez. Igual a vinte. Percebeu que a resposta era vinte por 
que? 

A3: Olhei aqui em cima e vi que os resultados precisavam ser iguais. 

P: Entendi. Conseguiu resultados iguais. Que bom. São iguais? Verdade? Como os 
daqui de cima. Olhe isso agora. 

A3: Preciso estudar multiplicação. (Falando sozinha). 
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Figura 4.66 – Mostrando suas habilidades aritméticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, motivada pelo pesquisador, escolhe o número três e o coloca 

dentro do triângulo, realizando todas as operações presentes.  

P: Agora você irá inventar um número para colocar dentro do triângulo. 

A3: Inventar? 

P: Livre. Eu mostrei primeiro com o número dois, depois te provoquei a fazer com o 
número dez. Agora é sua vez de colocar um número dentro do triângulo. Livre. 

A3: Assim 

P: É o número três. Ok. Por que você chutou na multiplicação? 

 

Os discursos anteriores encerraram-se com a pergunta desse 

pesquisador referente à operação de multiplicação. A3 manifestou novamente 

dúvidas na operação entre os números três e dois. Cabe ressaltar que a fluência 

e a didática escolhida por este pesquisador para se mostrar a operação de 

multiplicação envolvendo os números três e dois, foram consideradas por A3 

como decisivos para a compreensão de todo o processo aritmético.  

A3: Não lembro como se faz. 

P: Três duas vezes. Três e três. 
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A3: Seis. Verdade, suas mãos me fizeram acabar com um problema que eu tinha 
quanto a multiplicar. Claro demais. 

P: Conseguiu. Verdade. 

A3: Risos. 

P: Pronto então. Tudo certo. Obrigado. 

A3: Sim. 

 

Figura 4.67 – Espaços infinitos dentro dos triângulos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÕES 

 

A participante A1 mostrou quase nenhuma dúvida após o acordo aceito 

em substituir o triângulo pelos números dois e dez. Diante do número dois na 

frente do triângulo, A1 hesitou um pouco em substituir o número dez. Mas após 

comparações da própria linguagem matemática, A1 conclui a tarefa não só com 

o número dez, mas também com o por ela inventado. 

O participante A2 durante as nove atividades anteriormente aplicadas 

voltou-se para o campo da aritmética, talvez por ter estudado somente até a 

antiga 4ª série. Nesta tarefa, o triângulo e a letra foram substituídos 
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explicitamente por números, mas com intencionalidades que convergem para o 

campo aritmético.  

A participante A3 teve uma compreensão rápida e de sucesso referente à 

proposta da tarefa. 

Percebemos que a tarefa foi concluída com sucesso por todos os 

participantes. Seus discursos produziram novos significados referentes as 

relações entre os triângulos, os números inseridos e aos processos de 

generalização.  

As figuras foram uma tentativa de provocar outros meios semióticos, 

presentes nos discursos de Radford (2010) como um dos elementos 

constitutivos do pensamento algébrico.  

Após a substituição dos triângulos por números, deparamo-nos com 

operações, números e nuances do pensamento algébrico. Assim, as 

manipulações de ordem numérica e aritmética são vistas por Lins (2006) como 

aritmeticismo, enquanto as de ordem algébrica apresentam aspectos 

generalizantes previstos em Radford (2012) e Mason (1986). 

Por fim, frente aos discursos de todos os participantes de que quaisquer 

números atenderiam a igualdade das expressões, concluímos que o aspecto 

generalizante presente em Mason (1996) faz-se presente, e assim, nuances do 

pensamento algébrico se manifestaram. 
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ATIVIDADE 11 

 

A atividade onze buscou identificar se dentro dos triângulos seria inserido 

somente um número ou uma quantidade infinita, validando assim a ideia de 

variabilidade. Outro propósito que desejávamos era se do lado direito do sinal de 

igualdade seriam colocados números e triângulos, buscando assim a ideia de 

identidade algébrica.  

 

 Tarefa única 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 afirmou que dentro do triângulo poderia ser inserido 

qualquer número. Diante da provocação deste pesquisador, inseriu o número 

quatro e realizou as operações presentes.  

A1: Triângulo. Um triângulo. Significado é qualquer número a ser colocado no lugar 
dos triângulos. Triângulo significa isso. Qualquer número. 

P: Tome a caneta. Me mostre. 

A1: Quatro. 

P: Ok. Quanto dá isso? 

A1: Aqui (contando). 

P: Entendi. Você escolheu o número quatro. Só ele serve? 

A1: Aqui (quatro) está certo. É o quatro. 

Quando A1 foi questionada da possibilidade de se colocar outros números 

dentro do triângulo, manteve sua opinião no sentido de que somente o número 

quatro atenderia essa situação. Até tentou procurar outros números, mas os dois 

números anteriormente utilizados foram mantidos. 
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P: Joia. Me mostrou já com o quatro. Tem mais exemplos possíveis? Me de outros 
exemplos. 

A1: Essa soma do quatro com quatro. Enfim é quatorze. 

P: Entendi. Isso você já me disse. Pronto. Acabou. Tem outro? 

A1: Não. Só esse. 

P: Você está me dizendo que só número quatro serve?  

A1: Exemplo, posso inventar outro?  

P: Verifique você mesma se é possível. 

A1: Posso inventar outro? 

P: Livre. 

A1: Exemplo. Aqui (dois), aqui (dois), aqui (dois) e aqui (dois). Pronto.  

P: Você escolheu o quatro e o dois. Só esses? 

A1: Dois mais dois igual a quatro. 

P: Entendi. Já me mostrou. Isso está pronto. Tem mais? 

A1: Somente esses. 

 

 Diante da confirmação de A1 que somente os números quatro e dois 

poderiam ser inseridos dentro do triângulo, concordei com A1 quando, 

repentinamente, nos disse que são muitos números que atendem esse contexto. 

P: Então, quatro e dois. 

A1: Tem muitos.  

P: Muitos? Tem? 

A1: Muitos números diferentes. Tem sim, diferentes. 

P: Deve ficar até cansada de tantos números, não é?  

A1: Sim.  

 

Por fim, A1 foi questionada se a igualdade presente na atividade seria 

verdadeira ou falsa. Nos afirmou que sempre será uma verdade, pois a 

quantidade de números que podem ser inseridos dentro do triângulo é infinita. 
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P: Ok. Entendi. Te perguntar. Isso aqui ( mostrando toda a atividade) é uma verdade 
ou uma mentira?  

A1: Verdade. 

P: Verdade. Sempre verdadeiro? 

A1: Sempre. Verdade. 

P: Por que? 

A1: Porque aqui (triângulo), aqui (triângulo) e aqui (triângulo). Triângulo, triângulo e 
triângulo o significado é qualquer número. Pode ser colocado. Inventa qualquer. 
Depois calculam-se os números.  

P: Ok. 

 

Figura 4.68 – Somando triângulos e números 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2 retomou a ideia de se colocar um número dentro do 

triângulo. Escolheu o dez, mas teve algumas dúvidas em diferenciar as 

operações de adição e de multiplicação.  

A2: Dez. Dentro dez. Dentro vou colocar dez. Dentro dez. Dentro. 

P: Ok. 

A2: Escrevo aqui. Aqui. 

P: Onde quiser. Vai colocar dentro do triângulo dez? 
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A2: Isso. Três mais. Ou. 

P: Entendi. Dentro do triângulo colocou dez. Por que sessenta? 

A2: Trinta duas vezes. 

P: Me mostra como. Ah entendi. Aqui (dois) é esse (dois)?  

A2: Sim. 

 

Diante disto, resolvi provocar suas percepções acerca dos sinais de mais 

e de multiplicação. E assim, A2 conseguiu compreender suas dúvidas e concluiu 

com sucesso a atividade proposta. 

P: Te perguntar. Aqui (mais), qual o sinal em Libras? 

A2: Mais. 

P: Então tudo aqui é mais? 

A2: Isso. 

P: E aqui (mais) qual o sinal? Por que está rindo? 

A2: Eu fiz com sinal de vezes. 

P: Confundiu? 

A2: Isso. 

P: Aqui (mais), aqui (mais) e você colocou dentro dez. Aqui (dez), aqui (dez) e aqui 
(dois). Calcule tudo. Qual o resultado? 

A2: Trinta e dois. Trinta e dois. 
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Figura 4.69 – A2 executando adições entre símbolos e números 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 teve dúvidas se colocaria o número escolhido dentro ou 

fora do triângulo. Evitando perder o foco da atividade, afirmei que o número 

poderia ser colocado dentro da figura. Assim, A3 escolheu o número dois, 

colocando-o dentro do triângulo e efetuou as operações presentes.  

A3: Aqui (dentro do triângulo) ou aqui (fora do triângulo)? 

P: Pode ser dentro. 

A3: Qualquer número? 

P: Dentro. Livre. 

A3: Assim. 

P: Acabou? E lá do outro lado? 

A3: Vou somar tudo. 

P: Quer somar, fique à vontade. 

A3: Pronto. 

 

Ao concluir essa etapa, A3 foi questionada sobre a possibilidade de se 

inserir outros números dentro do triângulo. Após explicações, A3 resolveu inserir 
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o número dez dentro da figura em questão, onde as operações foram realizadas 

com sucesso. 

P: Entendi. Te perguntar. Você dentro colocou o número dois. Ok. Pronto. Há outro 
número possível dentro? Ou não? 

A3: Acho que sim. 

P: Exemplo? Com o número dois está pronto. Possível continuar com outros 
números? 

A3: Exemplo.  Assim. 

P: Ok. Já fez. Pronto. Imagine que não tenha nada dentro do triângulo. É possível 
colocar outros números dentro ou não? 

A3: Outro número? 

P: Entendi. Te perguntar. Você dentro colocou o número dois. Ok. Pronto. Há outro 
número possível dentro? Ou não? 

A3: Possível. 

P: Qual por exemplo? Dez? 

A3: Isso. Assim. Dez, dez. Trinta. Trinta. 

 

Figura 4.70 – A3 colocando números dentro dos triângulos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quando questionada se somente os números dois e dez poderiam ser 

colocados dentro do triângulo, afirmou que quaisquer números atenderiam a 

expressão inicial. Por fim, A3 nos respondeu que a igualdade sempre será 

verdadeira, pelo fato de que infinitos são os números que poderiam ser 

colocados dentro do triângulo. 

P: Entendi. Usou o dois e o dez. Tem mais? 

A3: Tem sim. Infinitos. Parece que tem de zero até dez. E muito mais depois. 

P: Sim. Te perguntar. A expressão inicial, será sempre verdadeira? Ou é mentira? 
O que você percebe? Você disse que tem uma infinidade de números. Será então 
sempre verdade ou mentira? 

A3: Parece que é verdade. 

P: Por que? 

A3: Porque dentro tem números. Quaisquer números que eu escolher, posso colocar 
lá dentro. Até encontrar a resposta. 

P: Ok. Entendi. 

 

b) DISCUSSÕES 

 

A participante A1 não demonstra nenhuma dificuldade em tratar o 

triângulo como um símbolo que pode representar qualquer número, e em 

seguida, realizar as operações existentes. Esse fato, nos mostra sua 

estratégia voltada para o operacional. O sinal de igualdade não a 

provocou em descobrir uma expressão equivalente do lado direito do sinal 

de igualdade.  

O participante A2 consegue avançar no sentido de que o triângulo 

pode ser trocado por um número qualquer.  

A participante A3 caminha no mesmo sentido da participante A1. 

Evitando qualquer tipo de redundância, e diante de nenhuma situação 

complementar à essa análise, tomamos a liberdade de encerrar nossas 

discussões. 
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Os discursos de A1 e A3 giram em torno de características de 

variabilidade, ou seja, infinitos são os números que podem ser inseridos 

dentro dos triângulos. Isto ganha consistência dentro da macroestrutura 

do pensamento generalizante. A migração do específico para o geral, 

encontra-se presente nos pensamentos de Mason (1996), pois os 

aspectos da generalização constituem-se no reconhecer, no manifestar e 

no manipular. Ressaltamos ainda, que identidades algébricas não 

emergiram nos discursos de nossos participantes e que as simplificações 

efetuadas serão sempre verdadeiras. 

 

ATIVIDADE 12 

 

Nessa atividade o objetivo foi perceber como os triângulos e os números 

seriam adicionados. Mesmo com a inserção de números, naturais ou racionais, 

tínhamos também como propósito verificar se as expressões seriam tratadas 

como equações ou identidades. No primeiro tratamento, poderíamos identificar 

manipulações com os triângulos e os números, tendo o sinal de igualdade como 

referência. Já no segundo, um número poderia ser descoberto no sentido de 

atender ambas expressões para que a igualdade fosse considerada verdadeira. 

 

 Tarefa única 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 reconheceu a necessidade de se colocar quaisquer 

números dentro do triângulo para que as operações existentes pudessem ser 

efetuadas. Em um primeiro momento atribuiu o número um para cada triângulo 

do lado esquerdo do sinal de igualdade e o número dois para o triângulo do lado 

direito do referido sinal. Efetuou as operações de adição entre os números e 

obteve resultados diferentes. O fato de A1 ter sido questionada se os triângulos 
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eram iguais, foi suficiente para que percebesse que os números deveriam ser os 

mesmos. 

A1: Aqui (triângulo), aqui (triângulo) e aqui (triângulo). Qualquer número. Aqui 
(triângulo), aqui (triângulo) e aqui (triângulo). Colocar. Posso mostrar? 

P: Claro. Livre. 

A1: Aqui (triângulo). Qualquer número. Pronto 

P: Pronto? Calcule. 

A1: Seis, sete, oito. Diferente! 

P: Diferente? Te perguntar. Aqui (dois). Colocou? 

A1: Coloquei aqui (triângulo).  

P: Os triângulos são iguais? 

A1: Certo, são iguais. Os valores que eu coloquei são diferentes. 

 

Figura 4.71 – Expressões impossíveis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Então, A1 retificou o número dois, que foi substituído pelo número um. 

Mas, mesmo assim, após as adições continuou obtendo resultados diferentes. 

P: Os triângulos são iguais. Diferentes. Quer consertar? 

A1: Assim. Pronto. No lugar do dois é um. Pronto 
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P: Aqui (um) e aqui (seis) somado é igual a?  

A1: Verdade. Errado. Igual a sete. Aqui (seis) e aqui (sete).  

P: Você fez os cálculos do lado direito e esquerdo e os resultados foram seis e sete. 
Te pergunto, são iguais ou diferentes? 

A1: Diferentes. 

 

 

Figura 4.72 – A1 inserindo somente números naturais dentro do triângulo

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda na tentativa de encontrar números que tornem ambas expressões 

iguais, A1 experimentou inserir o número dois em todos os triângulos obtendo 

uma igualdade entre o número nove e o oito. Diante disto, tentou colocar o 

número três em todos os triângulos, mas obteve uma igualdade entre o número 

doze e o nove.  

P: Diferentes. E agora? É possível uma igualdade? Colocar números no lugar dos 
triângulos e obter resultados iguais. Experimente. 

A1: Aqui (seis) e aqui (mais). Espera. Aqui (triângulo) e aqui (três). Dois. Cinco, seis, 
sete, oito, nove. Dois, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito, nove. Se eu colocar o 
número dois não dá certo.  

P: Os números um e dois deram errado. 
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A1: Espera, vou tentar com o número três. 

P: Ok, três. 

A1: Três mais três igual a seis. Mais três mais três igual a doze. Três mais seis igual 
a nove. Não dá.  

Diante destas tentativas, A1 percebeu que seria impossível aceitar que 

ambas as expressões fossem iguais. Chega a qualificá-las como defeituosas, e 

assim, nos afirmou que sempre a igualdade entre as expressões será uma 

mentira. Isso deve-se à impossibilidade de que números iguais possam ser 

colocados dentro dos triângulos, operados e consequentemente obter resultados 

iguais em ambos os lados. 

       P: Não deu. Parece que tem algum defeito 

A1: Defeito mesmo. Exemplo, eu tentei com números onde dentro do triângulo repeti 
de forma igual, mas não deu. Não consigo fazer. 

P: Defeito de verdade? 

A1: Acho que é. 

P: Então isso é uma mentira? Sempre mentira?  

A1: Sim. Como calcular e obter resultados iguais. É mentira. 

P: Quer tentar mais? Tem certeza? 

A1: Já tentei, mas não consigo. Eu tentei com o número três, coloquei dentro dos 
triângulos. Mas quando vou calcular os resultados não são iguais.  

P: Entendi. 
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Figura 4.73 – Números iguais com resultados diferentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O participante A2 não reconheceu a igualdade enquanto elemento de 

conexão entre as identidades algébricas, e sim, sob o aspecto aritmético.  

P: Te perguntar. Aqui (sinal de igualdade) qual o sinal em Libras mesmo? 

A2: Significado é igual. 

P: Aqui (toda expressão do lado esquerdo) e aqui (toda expressão do lado direito) 
são iguais. Você resolveu colocar o número dez dentro do triângulo. Realizou as 
operações dos dois lados do sinal de igualdade e os resultados foram diferentes. 
Como? 

A2: Dúvida. Dúvida. 

P: De verdade, tem algum número? Aqui (triângulo), aqui (triângulo), aqui (triângulo) 
e aqui (triângulo), tem número? Raciocine. Precisa ficar igual. 

A2: Dúvida. Dúvida. 

P: Entendi. Aqui (trinta e dois) e aqui (dezesseis) você somou. Agora, e um outro 
número para ser colocado dentro do triângulo? Operar os dois lados e ficar igual. 
Tem? Tem algum número? Com o número dez já foi feito. Número, para ser 
colocado dentro dos triângulos. E ficar tudo igual. Tem ou não? 

A2: Provisório. Aqui (triângulo), aqui (triângulo) e aqui (triângulo). 

 

A participante A3 escolhe o número cinco para ser colocado dentro dos 

triângulos. Reafirma que o sinal de igual diz que as expressões iniciais são 
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iguais, como também os resultados encontrados. Mas estranha o sinal de igual 

no final, uma vez que dezoito é diferente de onze. 

P: O que você achar melhor. É livre. 

A3: Colocar dentro. 

P: Dentro. Ok. 

A3: Assim. 

P: Cinco? Avante. 

A3: Tá certo assim? 

P: Continue. Fique à vontade. Colocou o número cinco dentro? 

A3: Isso. Pronto. Tá certo. 

P: O que percebe? 

A3: Acho que está certo. 

P: Isso (igual) como em Libras? 

A3: Igual. 

P: Então, essas duas expressões são iguais. E aqui (sinal de igual)? 

A3: Igual, mas os resultados são diferentes. 

P: Diferentes, me explique como. 

A3: Por que diferente? 

P: Você colocou o mesmo número. Como os resultados são diferentes? 

A3: Verdade. 
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Figura 4.74 – A3 intrigada com os resultados diferentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida manipula um dos triângulos e o número três, na tentativa de 

trocá-los de lugar. Mas no final, identifica que os resultados são diferentes. 

P: Cinco e cinco são iguais. Me explique por que os resultados são diferentes. 

A3: Não sei. Parece que eu tenho que mudar isso (triângulo com cinco dentro) para 
cá e o número três para lá. 

P: Desenha o que você disse para eu ver. 

A3: Diferente. Como descobrir igual? 
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Figura 4.75 – A3 tentando com outros números 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Por fim, tenta colocar um número fora do triângulo, mas mesmo assim 

não obtêm resultados iguais. Afirma ainda que as expressões iniciais não são 

verdadeiras e que isso sempre se repetirá, uma vez que não há números a serem 

colocados dentro do triângulo. 

P: Cinco não deu certo. Três também não. E agora? 

A3: Difícil descobrir. 

P: Parou? Só perguntar, as expressões dos dois lados são iguais. Verdade ou 
mentira? 

A3: Parece mentira. 

P: Por quê? 

A3: Dentro não tem nenhum número. Parece que somente fora dos triângulos. 

P: Você acha que se colocar fora, consegue? 

A3: Não sei. 

P: Quer tentar fora? 

A3: Quero. 

P: Me mostre como. Não tem problema. 

A3: Pronto. 
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P: Por que esse (três)? 

A3: Somei os três números um. 

P: E por quê aqui (número seis)? 

A3: Meu deus!! Está errado. Me distraí. 

P: Antes, fez com o cinco e não deu certo. Com o três e também não deu. Você quis 
colocar fora. E não deu certo. Quantas vezes já fez e não está dando certo. Quer 
parar ou continuar? 

A3: Difícil descobrir. 

P: Te perguntei antes se era mentira. Tem certeza agora que é mesmo mentira? 

A3: Acho que sim. 

P: Por quê? 

A3: Não consigo descobrir o número. 

P: Pronto. Obrigado. 

 

Figura 4.76 – A3 concluindo que a igualdade não é verdadeira

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 



 

 

168 

 

b) DISCUSSÕES 

 

A participante A1 identifica a importância de ser colocado um 

número dentro do triângulo para que operações aritméticas sejam 

realizadas. Mas, mesmo reconhecendo que os triângulos são iguais, A1 

escolheu dois números diferentes. Após as devidas mediações, percebeu 

que os números teriam que ser iguais. Em novas tentativas conclui que 

não há possibilidade de que os resultados das duas expressões se tornem 

iguais. 

O participante A2 tem seus discursos voltados para o campo da 

aritmética, mesmo reconhecendo a necessidade da inserção de números 

dentro dos triângulos. Apresentou muitas dúvidas e o reconhecimento do 

sinal de igualdade ocorre somente para comparar números e não 

identidades algébricas. 

A participante A3 percorrer caminhos discursivos diferentes de A1, 

mas chega às mesmas conclusões. O único fato diferente foi sua tentativa 

em trocar de posição o triângulo da direita e o número da esquerda, como 

se estivesse resolvendo uma equação. Mas não conseguiu obter sucesso 

na sua empreitada. 

Nossas reflexões concentram-se nos significados produzidos por 

A1 e A3, no sentido de suas percepções quanto ao uso de números para 

substituir os triângulos. Não conseguimos identificar que quantidades 

desconhecidas foram operadas, pois ambas operaram estritamente no 

campo aritmético. No que se refere ao aspecto analítico, percebemos que 

não houve manipulações com os triângulos, pois se assim o fizessem 

poderiam concluir que realmente não há possibilidades no universo dos 

números naturais, e sim no dos números reais. 

De acordo com Fernandes e Healy (2013) os três elementos do 

pensamento algébrico não podem estar dissociados. Em A1 e A3 não 
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vimos o sentimento de indeterminação e a analiticidade, portanto, ainda 

não podemos falar em pensamento algébrico, pois nos discursos não 

emergiram significados algébricos. 

Assim, mesmo que nesta tarefa o pensamento algébrico não tenha 

se manifestado, não podemos desconstituir os discursos de nossos 

participantes. Isso, porque nosso intuito foi justamente adotar uma 

posição neutra, ou seja, nenhuma inferência foi feita no sentido de fazer 

com que a atividade fosse compreendida pelos pesquisados após suas 

tentativas.  

Decidimos explicitar este jeito de fazer álgebra, mostrando assim 

aspectos menos complexos do pensamento pré-algébrico de nossos 

sujeitos de pesquisa. Isso pode ser aceito por meio do conceito de leitura 

positiva presente na teoria de Lins (2012), onde tudo aquilo que se diz de 

um objeto dentro de uma atividade pode ser definido como significado. 

 

ATIVIDADE 13 

 

Nesta atividade o objetivo foi perceber como a linguagem alfanumérica 

seria manipulada. Consoante às palavras de Radford de que esta linguagem não 

é a única forma de expressão do pensamento algébrico, ressaltamos que os 

significados produzidos por nossos participantes poderiam emergir na direção 

das letras serem substituídas por quaisquer números ou de serem manipuladas 

de modo indeterminado. Em ambos os casos, a igualdade será sempre verificada 

em ambas as expressões. 

 

 Tarefa única 
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a) DISCURSOS 

 

A participante A1 escolheu o número dois para colocar no lugar das letras 

do lado esquerdo do sinal de igualdade; fez as operações e encontrou onze 

como resultado. Já no lado direito do sinal de igualdade, A1 não substituiu a letra 

por nenhum número. Chegou ao resultado de nove por ter somado o sete com o 

número dois que multiplicava a letra C. Concluiu que ambos os membros do sinal 

de igualdade eram diferentes. 

A1: Aqui (C) e aqui (C), aqui (C) e aqui (C) significado é qualquer número. 

P: Qualquer número? 

A1: Sim, por exemplo o dois. 

P: Dois. Combinou então sendo dois. 

A1: Aqui (dois) e aqui (dois) igual a quatro. Quatro mais sete. Oito, nove, dez, onze. 
Igual a onze. 

P: De o resultado. 

A1: Aqui (2C) e aqui (7). Nove. Não dá. Aqui (sete) mais dois. Oito, nove. Não dá. 
Não é igual.  

 

Figura 4.77 – Letras assumindo quaisquer valores numéricos

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após algumas inferências desse pesquisador, concluiu que todas as 

letras precisavam ser substituídas pelo número escolhido. Assim, obteve 

resultados iguais em ambos os membros. 

P: Deixa eu te perguntar. Isso (C), qual o sinal em Libras? 

A1: C. 

P: E esse (C)? 

A1: O sinal é C. 

P: E esse (2C)?  

A1: C também. É igual. Também dentro tem dois.  

P: Coloque então. 

A1: Dois vezes dois igual a quatro. Mais sete igual a onze. 

P: Conseguiu? 

A1: Consegui. 

 

Figura 4.788 – Alguns entraves aritméticos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Por fim, A1 foi questionada se ambas as expressões seriam sempre 

iguais, às vezes ou nunca. Nos respondeu sempre haveria a igualdade porque 
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os números inseridos no lugar das letras, seriam os mesmos tanto do lado 

esquerdo quanto do lado direito do sinal de igualdade 

P: Entendi. Te perguntar. Aqui ( toda a expressão do lado esquerdo do sinal de 

igualdade) e aqui ( toda a expressão do lado direito do sinal de igualdade) são 

iguais? Iguais sempre?  Ou às vezes?  

A1: As letras C são iguais e os números também. 

P: Mas após substituir e realizar os cálculos. Tudo isso será sempre igual, às vezes 

ou nunca? 

A1: Eu acho que sempre.  

P: Sempre. Mas por quê? 

A1: Porque as duas expressões são iguais. E quando coloco os números os 

resultados são iguais também. 

P: C e C? 

A1: Sim. 

P: Ok.  

 

O participante A2 substituiu as letras em ambos os lados do sinal de 

igualdade pelo número cem. Mas isso ocorreu devido à um fator linguístico, ou 

seja, a primeira consoante da palavra cem, c, o motivou a escolher o número 

cem para realizar as operações presentes. Aritmeticamente falando, não teve 

qualquer dificuldade, chegando aos mesmos resultados. Nesse sentido, 

retomando a fase um desta pesquisa, A2 mostrou-se mais à vontade com os 

triângulos para que números fossem inseridos. 

P: Agora a próxima atividade. Aqui (C) você conhece? 

A2: Cem. Cem. Cem 

P: Só a letra C. C, C e C. Esses dois lados. O que acha? Iguais? São iguais? Te 
pergunto, iguais? 
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A2: Iguais ou diferentes.  

P: Iguais ou diferentes. 

A2: Aqui (sete) sete, aqui (C) é cem. Cem. Cem. Mais cem. Mais sete. 

P: Quanto dá? 

A2: Cem. Cem.  

P: Pode escrever. 

A2: Cem. Cem. São sete vezes o número cem? 

P: Veja você. Tem sinal de vezes? 

A2: Não é de mais. 

P: Então faça com o sinal de mais.  

A2: Perguntando somente para saber. 

P: Calcule aqui (toda expressão do lado esquerdo do sinal de igualdade). 

A2: O sete? 

P: Calcule tudo. 

A2: Assim. 

P: Olha, tudo igual? 

A2: Sim, igual. 

 

 

 Figura 4.799 – Letra assumindo somente o valor de cem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Mantendo a essência da atividade, mas diante da situação vivida por A2, 

quebramos o protocolo metodológico e foi inserida no lugar da letra C, a letra E. 

Nosso intuito era desvincular A2 de suas estratégias linguísticas. Um fato curioso 

ocorreu, pois como A2 não conseguiu associar um número que em sua primeira 

consoante tivesse a letra E, resolveu contar a quantidade de traços presentes na 

letra em questão, totalizando assim o valor de seis. Esse procedimento foi 

efetivado em ambos os lados do sinal de igualdade.  

 

P: Te perguntar. Você me disse cem. Tem outro número? 

A2: Não, porque cem começa com a letra C. 

P: Entendi. E outro número. 

A2: Não tem. Somente o cem. 

     P: Olhe esse exemplo agora. 

A2: Meu Deus. Não consigo. 

P: Não.  

A2: Mas o que é para ser feito? 

P: Agora com a letra E. Tente experimentar. 

A2: Palavra com a letra E. Não tem. Difícil. Não estudei ainda. A letra E não sei o 
significado.  

P: Entendi. 

A2: Vou inventar algo provisório aqui. Vou chutar. 

P: Ok. 

A2: Desse jeito. 

P: Me explica o que fez. 

A2: Aqui (E) e aqui (E) não estudei ainda. Somente o seis. 

P: Seis.  

A2: Então somei o seis com o seis. Sessenta e seis. 

P: Você somou e deu isso (sessenta e seis)? 

A2: É. Sessenta e seis. 

P: E aqui (seis) mais aqui (seis)?  
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A2: Assim 

P: Entendi. Essa letra E é igual a seis? E essa outra letra E também igual a seis? 

A2: São iguais. 

P: E aqui (seis)? 

A2: Seis. Sessenta e seis. Assim. 

P: Entendi. Ok. 

A2: Obrigado. 

Figura 4.80 – Desvinculando os aspectos linguísticos das letras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A participante A3 atribui o número um somente para as letras do lado 

esquerdo do sinal de igualdade, mas no momento teve dúvidas se o resultado 

seria 2C ou 9. Optando por esse último iguala a outra expressão. Nesse 

momento surge a necessidade de se trocar números e letras de posição. Após 

as devidas manipulações, obtêm que o valor de C é igual a um.  

A3: Me lembrei, mais ou menos. 

P: Lembrou. Tome. Me mostre o que lembrou. 

A3: É mais ou menos. Parece que tem dois números, um, escondidos. 

P: Sei. 

A3: Espera aí. É? Sempre aqui (letra C). É. Até conseguir chegar na resposta, né? 
Não me lembro bem. 



 

 

176 

 

P: Perguntar, aqui (2C) e aqui (2) são iguais? 

A3: Os números são iguais. Precisa fazer assim. Eu me lembro. 

P: Dois sobre dois igual a quanto? 

A3: Um. 

P: Descobriu o valor de C, olha. 

A3: Isso, igual a um. 

 

Figura 4.81 – A3 tentando resolver as identidades 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Convidada a refletir sobre o mesmo número colocado no início da tarefa, 

nos mostrou surpresa. Em seguida, substituiu todas as letras C pelo número um, 

conseguindo assim chegar aos resultados iguais.  

P: Engraçado, você antes tinha colocado o número um escondido aqui em cima. 

A3: Verdade. 

P: Mas te perguntar, nesses dois C do lado de cá tem o número um escondido. Lá 
no outro C não tem nada escondido? 

A3: Tenho dúvidas. 

P: É. Tem ou não escondido? 

A3: Eu acho que não. Porque aqui tem o número dois. 
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P: Mostrando o dois ne? 

A3: Isso. 

P: E se na frente do dois você colocasse o número um. Tenta. 

A3: Se um, tem dois. 

P: Calcula tudo. Calcula tudo. Vê os resultados. Calcula desse lado e do outro lado. 

A3: Assim. 

P: Conseguiu. 

A3: Certo. 

Comparou de forma análoga duas situações, ou seja, tanto colocou um 

número escondido, quanto dentro da letra.   

      P: Entendi. Então, dentro e escondido são iguais ou diferentes? 

A3: Diferentes. 

P: Diferentes. 

A3: Não, iguais. Porque eu descobri aqui o resultado. 

 

Por fim, quando A3 foi questionada se ambas as expressões seriam iguais 

sempre, às vezes ou nunca, nos respondeu sempre devido ao fato da letra poder 

ser substituída por qualquer número. Na figura abaixo, percebe-se o número um 

por ela escolhido em cima da letra C, e logo em seguida, utilizou o número dois 

para substituir no lugar da letra C. Em ambas situações, realizou as operações 

presentes, tendo obtido resultados iguais em ambos os membros da igualdade. 

P: Certo. Agora presta atenção em outra coisa. As duas expressões são iguais: 
sempre, às vezes ou nunca? 

A3: De novo. 

P: Perceba essa expressão aqui. Sem número. E essa outra aqui. Estou vendo um 
sinal de igual. Pergunto, sempre, às vezes ou nunca? 

A3: Às vezes. Se tivesse trocado os números conseguiria. Exemplo, às vezes. 

P: Entendi, mas e se o número sete fosse preso? E o outro sete também. 

A3: Aí seria sempre. 
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P: Sempre. Por que? 

A3: Porque o número estaria preso. Não tem como trocá-lo. 

P: E no lugar do C? Possível trocar? 

A3: Sim, possível. 

P: Me mostrou exemplos com o um e o dois. Tem mais? 

A3: Tem, pode inventar qualquer número. 

P: Ok. Entendi. 

 

Figura 4.82 – Infinitos valores para a letra 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÕES 

 

Em um primeiro momento, apesar da participante A1 perceber a 

necessidade de substituir as letras por um número, o faz somente no lado 

esquerdo do sinal de igualdade. Diante de resultados diferentes e 

percebendo que o comando da tarefa mostra que ambas as expressões 

são iguais, A1 sentiu dúvidas em prosseguir. Após algumas inferências 

desse pesquisador, conclui que o mesmo número escolhido deve atender 

todas as letras e a igualdade entre as expressões sempre serão 

verdadeiras, uma vez que os números serão os mesmos. 
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O participante A2 apresentou dúvidas na tarefa não por questões 

de substituir as letras, mas sim pelos modos escolhidos para tal. Seu foco 

voltou-se para aspectos linguísticos e isso limitou suas possibilidades de 

avanço. Mesmo após algumas intervenções deste pesquisador, não 

conseguiu concluir a tarefa. 

A participante A3 nos mostrou discursos semelhantes aos de A1, 

ressaltando novamente que tentou percorrer caminhos diferentes. Mas, 

no fim, concluiu que sempre os resultados são iguais, pois o mesmo 

número colocado no lugar da letra do lado esquerdo deverá ser inserido 

também na letra do lado direito. 

Os discursos de A1 e A3 nos mostraram como os significados 

relativos à linguagem alfanumérica presente nessa tarefa foram 

percebidos. Cabe ressaltar que ambas participantes já tiveram contato 

com situações algébricas desse tipo nas séries finais do Ensino 

Fundamental e que as inferências feitas por este pesquisador 

contribuíram para o sucesso da atividade. Toda essa discussão que 

levantamos encontra respaldo nos pensamentos de Radford (2013) que 

aponta a linguagem alfanumérica como um dos meios para manifestação 

do pensamento algébrico e, também, em Lins (2012) que considera 

plausível toda leitura do lugar que nosso autor pronuncia seu texto. A 

coerência é particular e positiva devido as limitações não só de sua 

linguagem, Libras, mas principalmente de suas experiências matemáticas 

anteriormente vividas. 

Cabe ressaltar que todos os participantes ficaram mais à vontade 

em inserir os números dentro do triângulo presente na atividade onze do 

que no lugar das letras dessa atividade. Esse fato vem corroborar com o 

pensamento de Radford (2013) que não trata a linguagem alfanumérica 

como a única forma de expressão do pensamento algébrico. 
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ATIVIDADE 14 

 

Nesta atividade o objetivo foi perceber as relações entre a linguagem 

alfanumérica e o símbolo do triângulo, ambos separados por um sinal de 

igualdade. Para que as expressões tornassem verdadeiras, os participantes 

teriam que concluir a igualdade entre a letra “c” e o “triângulo”; não só isso, mas 

também a possibilidade que ambos poderiam ser substituídos por diversos 

números, desde que fossem iguais. 

 Tarefa única 

 

a) DISCURSOS 

A participante A1 percebeu a diferença entre a letra e o triângulo. Não 

substituiu a letra por nenhum número, mas dentro do triângulo foi inserido o 

número um. No lado esquerdo do sinal de igualdade realizou uma adição entre 

o 2C e o 1, obtendo 3C; no lado direito multiplicou o número dois pelo um que 

havia colocado dentro do triângulo, somou com um e obteve 3 (triângulo). 

P: Agora a última atividade. Vamos ver como? Olhe só, perceba. 

A1: Mas, aqui (triângulo) e aqui (C) são diferentes. 

P: É? Diferentes. Mas e aí? Como? 

A1: Exemplo, dois. Aqui (dois) e aqui (um). Aqui (triângulo) dentro. Qualquer número. 

P: É? Tome a caneta. 

A1: Aqui (dois) e aqui (um). Aqui (dois), exemplo. Aqui (dois) e aqui (triângulo). Aqui 
(dois) e aqui (um). Aqui (dois) e aqui (triângulo). Mais ou menos. Não. Aqui (dois) e 
aqui (um). Aqui (dois) e aqui (um). Mais ou menos assim. Eu acho. 

 



 

 

181 

 

Figura 4.83 – Letras e símbolos diferentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Questionada sobre o motivo da desistência de se colocar o número dentro 

do triângulo como fez nas atividades anteriores, relembrou a possibilidade para 

tal, e efetuou as operações de multiplicação e adição presentes, tendo dúvidas 

se mesmo após operar, o triângulo continuaria exposto. Algumas inferências 

foram feitas quanto à esse fato, e A1 conclui que o resultado do lado direito do 

sinal de igualdade era três. 

P: Antes, lembra que você havia colocado dentro do triângulo? 

A1: Triângulo dentro. Sim.  

P: Então, desistiu? 

A1: Aqui (triângulo)? 

P: Antes você estava colocando números dentro do triângulo. De repente desistiu? 
Você já havia me mostrado isso. 

A1: Porque dois vezes dentro número um. Dentro posso colocar qualquer número. 
Coloquei o número um. Dois vezes um. 

P: Igual a quanto?  

A1: Dois. 

P: Aqui (triângulo), por que? Me mostrando o triângulo. 

A1: Aqui (triângulo) não precisa? 

P: Você quem sabe. 

A1: Dois vezes um igual a dois. Mais um, certo? 
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P: Calcule. 

A1: Dois mais um igual a três. 

P: Ok. E aqui (3 triângulo)? O triângulo continua ou não? 

A1: Não, está errado. 

P: Entendi. Você combinou que dentro do triângulo é um? 

A1: Isso. Um. Inventei. 

 

Figura 4.84 – A1 tentando descobrir os números que atendam a igualdade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que se refere à possibilidade de se inserir um número dentro da letra, 

A1 mostrou-se indecisa, mas logo relembra que à letra C pode ser atribuído 

qualquer número. O número por ela escolhido foi o um, tendo realizado as 

operações existentes chegando ao resultado de três. Como os dois resultados 

encontrados foram iguais, lhe perguntei se a letra C seria igual ao triângulo. Me 

foi dito que seriam diferentes. Então, questionei como é possível escolher o 

mesmo número, no caso o um, para ambas.  

      P: Te perguntar. C dentro tem algo? 

A1: C dentro? Não tem. Tem esse aqui (dois). Espera. C também tem. C é qualquer 
número também. Mas diferente. 
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P: Fique à vontade para colocar dentro do C.  

A1: Exemplo. Um. 

P: Um? 

A1: Dois vezes um igual a dois. Mais um igual a três. Assim (3C).  

P: Isso (C igual triângulo). Igual? 

A1: Diferente. 

Diante do impasse por mim instaurado, A2 afirmou que só poderia ser 

colocado o mesmo número se houvessem dois triângulos iguais ou duas letras 

iguais. Então, chegou à conclusão que a igualdade entre as expressões nunca 

será verdadeira, pois como os símbolos são diferentes, os números a serem 

inseridos necessariamente precisam ser diferentes também. 

       P: Um aqui (C) e um aqui (triângulo)? 

A1: Diferente. Espera. Aqui (C) e aqui (triângulo) são diferentes. Se fosse triângulo 
e triângulo seriam iguais. Os cálculos seriam iguais. Ou se fosse C e C. 

P: Te perguntar. As expressões dos lados direito e esquerdo serão iguais? Sempre? 
Às vezes? Ou nunca? Por exemplo, isso é uma verdade ou mentira? 

A1: Eu acho que nunca. 

P: Por que nunca?  

A1: Porque são diferentes. Aqui (triângulo) e aqui (C). Diferentes. 

P: Ok 
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Figura 4.85 – Símbolos diferentes e números iguais  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O participante A2 manifestou o desejo de calcular todas as expressões 

que via, e para tal, atribuiu o valor de cem a letra C por motivos linguísticos 

anteriormente explicitados e no que se refere ao interior do triângulo inventou o 

número dez para ser colocado.  

P: Agora a última atividade. Dê uma olhada. 

A2: Posso calcular tudo? 

P: Quer? Livre. Calcule. 

A2: Assim. 

P: Entendi. Por que o número duzentos e o número um? 

A2: Porque duas vezes cem. 

P: Mas onde está o número cem? 

A2: Aqui na letra C. Cem.  

P: Por que o número duzentos e um? 

A2: Porque somei o duzentos com o um. 

P: E desse outro lado? 

A2: Dez. Porque duas vezes dez. 

P: Então, é igual a dois?  

A2: Assim 
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Figura 4.86 – A2 escolhendo números diferentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A2 foi convidado a refletir sobre os resultados explicitados no quadro 

separadamente, ou seja, primeiro tentamos entender o que aconteceu do lado 

esquerdo do sinal de igualdade, e em seguida, do lado direito do referido sinal.  

Do lado esquerdo, A2 colocou o número cem, motivado pela letra C, e 

nesse sentido, A2 encontrou um número que em sua primeira consoante tivesse 

a letra C. Ainda nesse mesmo membro, o um foi repetido talvez pelo fato da 

expressão inicial conter o referido número. Somando os números encontrou o 

valor de cento e um.  

Do lado direito, A2 colocou o número dez dentro do triângulo motivado 

pela atividade onze. Repetiu o número um como foi feito no lado esquerdo e 

executou a adição obtendo onze.  

P: Por que cem? E um? 

A2: Por causa do um. Aqui desse lado também o um. 

P: Por que dez? 

A2: Dez. 

P: Onde? 
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A2: Dentro do triângulo. Dez. 

P: Entendi. E dois e dez, como? 

A2: Vinte. 

P: Entendi.  

A2: Vinte e um 

P: Te perguntar, duzentos e um e vinte e um são iguais? 

A2: Diferente. Diferente. Diferente. 

 

Após A2 ter respondido que tanto os resultados quanto os símbolos são 

diferentes, fiz uma inferência interrogativa referente a igualdade entre as duas 

expressões algébricas. Na tentativa de nos responder, A2 realiza algumas 

operações no lado esquerdo chegando ao resultado de cento e um; já no lado 

direito colocou o número cem sem apresentar justificativas matemáticas ou 

linguísticas. Assim, chegou ao resultado de cento e um também. 

 

 

 

P: Letra C e triângulo são iguais?  

A2: Diferente. Diferente. 

P: E por que tem esse sinal de igual aqui? Está me mostrando que é igual. Como? 
Está me mostrando que coisas diferentes são iguais? Você raciocinou e viu que os 
resultados foram diferentes. É possível resultado igual? 

A2: Igual. Cem. Cem. Olhe.  

P: Esse (cem) onde? 

A2: Aqui (C). Cem. Cem. 

P: E esse (cem) onde? 

A2: Dentro do triângulo.. 

P: Você fingiu que dentro do triângulo tinha cem? 

A2: Sim. 
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Dando continuidade, A2 foi convidado a refletir porque não colocou um 

número dentro do triângulo ou também um valor no lugar da letra. Nos mostrou 

as duas possibilidades feitas e já explicitadas no parágrafo anterior. Por fim, 

justificou que os elementos tanto do lado esquerdo quanto direito não são 

totalmente iguais. 

 

P: Entendi. Te perguntar. Aqui (dois) e aqui (dois) você desprezou? Parece que se 

preocupou em colocar valores na letra e no triângulo, e os números dois? 

A2: Eu fiz aqui em cima. E aqui embaixo. Aqui, aqui e aqui. 

P: Te perguntar. Essas duas expressões iniciais são sempre iguais ou não? 

A2: Visualmente os dois sinais de mais são iguais. 

P: Entendi. Quer acrescentar algo mais? 

A2: Não, só isso. 

P: Ok. Obrigado. 

A2: Obrigado. 

 

Figura 4.87 – Justificativas aritméticas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A participante A3 reconhece a diferença entre o triângulo e a letra C e 

igualdade entre os dois números um. Identifica a letra C e o triângulo como 

símbolos que podem ser trocados, e que nessa tarefa foram substituídos pelo 

número um. Esse por sua vez, ficou escondido. Após as devidas operações 

encontrou resultados iguais. 

P: Olhe isso!! Meu Deus. Veja a atividade. Aí está. 

A3: Percebi que são expressões diferentes. 

P: Mas, por que diferentes? 

A3: Por causa do triângulo e do C. 

P: Entendi. 

A3: Iguais, somente esses dois números um. O um está preso. Somente a letra e o 
triângulo podem trocar, mudar. 

P: Mas, e aí? Tome. 

A3: Estou imaginando. Número fora. 

P: Imaginando. 

A3: Assim. 

Figura 4.88 – Mesmo número para símbolos diferentes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ao iniciar a execução da tarefa, A3 colocou o número um fora da letra C, 

mas no sentido de substituição. O mesmo número foi colocado fora do triângulo, 

no intuito substitutivo. Após a realização das operações encontrou o resultado 

igual a três em ambos os lados. 

P: É? Entendi. Aqui (número um escondido na letra C) e aqui (número um escondido 
no triângulo) são iguais ou diferentes? 

A3: Iguais. 

P: E aqui (letra C) e aqui (triângulo)? 

A3: Diferentes. Verdade. 

P: Como? Os números são iguais e os símbolos diferentes. Confuso, não acha? 

A3: Confuso. Porque a letra C e o triângulo são coisas diferentes. 

 

Assim, continuamos a confrontar a desigualdade entre os símbolos e a 

igualdade numérica inserida fora deles. Diante disso, A3 resolveu trocar o termo 

composto pelo número dois e triângulo de membro, ou seja, foi transposto para 

o lado esquerdo do sinal de igualdade. O mesmo foi feito com o número um 

presente no lado esquerdo, ou seja, foi deslocado para o lado direito. Em 

seguida, resolveu a adição entre os números um. 

 

P: E você escolheu o número um para os dois? E agora? 

A3: Ou. (Escrevendo ao quadro). Difícil 

 

Ainda no mesmo contexto, A3 reafirmou que números iguais não 

combinam porque os símbolos em questão, letra C e triângulo, são diferentes. 

 

P: Dificil. Te perguntar. Você escondeu o um atrás da letra C, e atrás do triângulo 
também escondeu o um. Combina? 

A3: Combina. Pera. Não entendi. De novo. 

P: A letra C e o triângulo não combinam. Os números um aqui em cima. Combinam? 
Pode? Ou não? 
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A3: Perigoso. C e triângulo são diferentes. 

 

Diante desse impasse, foram feitas inferências no sentido de se colocar 

números dentro do triângulo e da letra. A3, em um primeiro momento, escolhe o 

número dois para ser colocado em ambos os símbolos. Questionada novamente 

da igualdade entre os símbolos, nos disse que não são iguais. Assim, concluiu 

que o número dois seria colocado no lugar da letra e o número três dentro do 

triângulo.    

P: Não dá para trocar aqui no triângulo? 

A3: Pode trocar os dois. 

P: Experimenta fazer o que está falando. 

A3: Dentro? 

P: Sim. Ou escondido também. 

A3: Antes tinha colocado dentro o dois? E dentro do triângulo três? 

P: Sim. 

 

Iniciou-se um contexto operatório e para tal, A3 reescreveu as expressões 

iniciais, colocando o número dois no lugar da letra e o número três dentro do 

triângulo. Obteve do lado esquerdo um resultado igual a cinco e do lado direito 

sete. Frente a isso, A3 expressou essa desigualdade por meio do sinal de 

diferente. 

A3: Certo. Aqui. Dentro. Três duas vezes. 

P: Sim. 

A3: Diferente. 

P: Aqui (letra C) e aqui (triângulo) números diferentes, resultados diferentes 
também? 

A3: Certo. 

P: E então? 

A3: Respostas são diferentes. Assim (sinal de diferente no lugar do sinal de igual). 
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Por fim, A3 foi questionada se a igualdade entre as expressões é uma 

verdade ou mentira. Em um primeiro momento, considerou ser verdade devido 

a igualdade entre os números um e dois presentes em ambos os lados. Por outro 

lado, no sentido operatório em ambos os lados, relatou que será sempre uma 

mentira devido ao fato da letra ser diferente do triângulo. 

 

P: Te perguntar. Entre as duas expressões tem um sinal de igual. Isso é uma 
verdade ou uma mentira? 

A3: Verdade. 

P: Verdade. São expressões iguais? 

A3: Não, somente esses números um. A letra e triângulo diferentes. 

P: Calcula dos dois lados e os resultados são diferentes. Esse sinal de igual aqui? 
Te pergunto, isso é uma verdade ou uma mentira? 

A3: Me explica a diferença entre verdade e mentira. 

P: O sinal de igual está dizendo que a expressão da esquerda e da direita são iguais, 
mesmo depois de realizar os cálculos. Quando você resolve encontra resultados 
diferentes. Isso tudo é uma verdade ou uma mentira? 

A3: Acho que é mentira. 

P: Ok. Por que mentira? 

A3: A letra C e o triângulo são diferentes. Isso já é uma mentira. 

P: Ok, guarde isso que falou. É uma mentira: sempre, às vezes ou nunca? 

A3: Sempre. 

P: Sempre. Por que? 

A3: Porque no lugar da letra C e do triângulo não tem número preso. 

P: Entendi. Não tem.  
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Figura 4.89 – Expressões sempre falsas

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) DISCUSSÕES 

 

As participantes A1 e A3 trouxeram uma percepção bastante 

interessante no início da tarefa, quando identificaram a diferença entre a 

letra C e o triângulo. Frente à essas distinções, o processo de 

generalização tornou-se um fator complicador.  

Radford (2012) aponta três problemas gerais para se chegar a uma 

generalização. O primeiro refere-se ao terreno fenomenológico, onde os 

esforços concentram-se em perceber padrões iguais e diferentes. Após 

isso, adentramos no terreno epistemológico onde a extrapolação do 

objeto impulsiona os pensamentos a migrarem do particular para o todo, 

do específico para o geral. E assim, os diversos sistemas semióticos 

concentrarão as diversas forças envolvidas no processo de um modo 

muito particular, capaz de produzir significados de generalização nos 

discursos dos envolvidos em nossa tarefa. 
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Ambas as participantes concluem que as expressões jamais serão 

verdadeiras, pois a letra “c” é diferente do “triângulo”. E neste sentido, 

números iguais não poderiam ser inseridos ou substituídos. 

 

4.4 Resultados da fase dois: várias análises 

 

As atividades desta fase evidenciaram vários significados que emergiram 

por meio dos discursos de nossos três participantes, nos quais foram 

identificados alguns traços consoantes às características do pensamento 

algébrico presentes nas teorias de Radford e Lins.   

A décima atividade ganhou destaque frente aos discursos das 

participantes A1 e A3, pois ambas perceberam que o espaço interno do triângulo 

pode ser preenchido por quaisquer números. Isto mostra não só aspectos do 

sentido de indeterminação, como também da analiticidade, uma vez que ambas 

as expressões foram consideradas sempre verdadeiras para uma quantidade 

infinita de números. Cabe ressaltar ainda, que o triângulo funcionou como um 

importante meio semiótico, e associado às duas características anteriormente 

citadas forma o tripé proposto por Radford para caracterizar o pensamento 

algébrico. 

A atividade de número onze trouxe novamente nos discursos de A1 e A3 

a ideia de variabilidade numérica e de substituição, ou seja, diversos números 

foram inseridos dentro da figura. Por outro lado, o símbolo de igualdade foi 

interpretado somente sob o aspecto operacional. Assim, a ideia de equivalência 

não foi contemplada, uma vez que no lado direito do referido símbolo não 

emergiu nenhuma expressão equivalente a presente no lado esquerdo. 

No que se refere à décima segunda atividade foi percebido que os 

significados presentes nos discursos dos participantes estão mais voltados para 
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o campo da aritmética, e isto, ganha sustentação no conceito de leitura plausível 

proposta por Lins. 

A penúltima atividade trouxe aspectos peculiares, pois as participantes A1 

e A3 já tiveram contato com a linguagem alfanumérica em suas trajetórias 

escolares. Mas isto não foi suficiente, pois para elas as letras não apresentaram 

possibilidades de serem substituídas. Esta situação somente reforça a 

potencialidade do triângulo, presente nas atividades anteriores, enquanto um 

meio semiótico que conduz o aparecimento das características de 

indeterminação e analiticidade. 

A última atividade nos mostrou que os dois meios semióticos escolhidos, 

ou seja, linguagem alfanumérica e triângulo, comportaram-se mais como 

barreiras do que meios em potencial. Pode-se interpretar que isto ocorreu devido 

a visível diferença entre os símbolos. Ambos foram até substituídos por números, 

mas em nenhum momento foi aceito esta possibilidade, uma vez que os 

símbolos são explicitamente diferentes. 
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CAPÍTULO 5 
______________________________________________________                                     

  REFLEXÕES (IN)FINITAS   

 

Atualmente a educação de surdos no Brasil traz um debate que 

parece não ter fim. Discute-se o modelo escolar mais acessível, girando 

em torno da seguinte celeuma: Escola Inclusiva ou Escola Bilíngue? 

A primeira declara a garantia de uma educação para todos 

exortando qualquer tipo de discriminação, inclusive com respaldos 

constitucionais e legais. Mas para que esse objetivo seja conquistado, 

caminhos precisam ser trilhados pela estrada das relações diretas entre 

toda a comunidade escolar e os diversos meios acessíveis disponíveis, 

para que possam vir a legitimar os processos de ensino e de 

aprendizagem dos alunos surdos inseridos nesse contexto. 

Por outro lado, a proposta bilíngue defende concepções de ordem 

linguísticas, ou seja, todos os conhecimentos escolares devem ser 

mediados por meio da língua oficial da comunidade surda brasileira, 

Libras. Paralelamente a esse contexto, a Língua Portuguesa em sua 

modalidade escrita deve ser desenvolvida, potencializando assim o 

caráter bilíngue da educação de/com surdos. 

Posto isso, temos a convicção de que os processos de ensino e de 

aprendizagem não se desenvolvem em quaisquer tipos de modelos pré-

estabelecidos, porque entendemos que a legitimidade para escolher qual 

a melhor escola a ser frequentada deve partir do sujeito, e não dos 

sistemas educacionais que manipulam as nossas políticas de 

acessibilidade, na sua grande maioria, sem a participação efetiva dos 

grupos tidos como marginalizados. Até porque, podemos ter excelentes 

professores bilíngues e intérpretes de Libras atuando em ambos os 

espaços escolares.  
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 Seguindo esse raciocínio, afunilamos ainda mais as discussões 

quando trazemos os desafios do ensino de Matemática para alunos surdos 

usuários da Libras. Diante da magnitude dos pensamentos matemáticos, 

elencamos que nossos esforços seriam concentrados no pensamento algébrico. 

Outrossim, as produções científicas que tratam das relações entre o pensamento 

algébrico e suas manifestações por sujeitos surdos usuários da Libras são 

incipientes em nosso país. 

Os resultados que encontramos não abordaram o trinômio, pensamento 

algébrico, surdos usuários da Libras e pesquisador fluente na referida língua, 

assim, várias foram as lacunas que poderiam servir de reflexão para nossa 

pesquisa. Diante dessas barreiras, resolvemos removê-las por meio de nossas 

práxis com o intuito de encontrar respostas às nossas conjecturas, e também, 

para que possamos servir de provocações às futuras pesquisas que caminhem 

nesse sentido ou não.  

A originalidade desse trinômio serviu de base para nossa pesquisa, onde 

tentamos responder as seguintes questões de pesquisa: Quais os significados 

que emergem dos discursos de sujeitos surdos usuários da Libras inseridos em 

situações algébricas? Quais as relações desses significados com as 

características de generalização, de indeterminação, de analiticidade e de 

aritmeticismo presentes nas teorias de Luis Radford e de Rômulo Lins? 

Diante dessas questões, definimos como objetivos centrais e norteadores 

de nossos estudos, as diversas maneiras de representações do pensamento 

algébrico, e ainda, buscamos em Radford (2006), Mason (1996) e Lins (2012) 

nossos principais interlocutores para analisar os dados e descobrir soluções para 

uma problemática que atinge diretamente os processos de ensino e de 

aprendizagem da Álgebra nas séries finais do Ensino Fundamental das escolas 

regulares de nosso país. 
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5.1 O estudo 

O nascedouro de nosso estudo brota das reflexões que acompanharam 

minhas práticas docentes referentes ao ensino de Álgebra para alunos surdos 

usuários da Libras. As fronteiras existentes entre o 7º e 8º ano do Ensino 

Fundamental eram fascinantes frente aos diversos discursos produzidos e ao 

mesmo tempo obscuras, uma vez que cada sujeito traz consigo suas 

experiências matemáticas, e a isso, buscar relações com o atual currículo 

previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, torna-se desafiador 

para todos os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem da álgebra 

escolar. 

Apoiado nessas circunstâncias iniciamos discussões no sentido de buscar 

possíveis transposições desses terrenos limítrofes pertencentes a Aritmética e a 

Álgebra. Entendemos que o pensamento algébrico é constituído de algumas 

características bem singulares, e que se não forem colocadas no cerne de nosso 

estudo há possibilidades de nos deparar com barreiras cada vez mais difíceis de 

serem derrubadas. Para isso, após a leitura de alguns autores que tratam o tema, 

nos identificamos com as linhas de pensamento de Mason (1996), Radford 

(2006) e Lins (2012). Seus discursos apontam para resultados convincentes 

referentes aos aspectos de generalização, de indeterminação, de analiticidade e 

de aritmeticismo do pensamento algébrico. 

Assim, voltando os holofotes para os possíveis discursos algébricos de 

nossos participantes, precisávamos escolher o melhor caminho para se chegar 

ao destino final, ou seja, responder nossas questões de pesquisa acima 

mencionadas. Após algumas leituras acerca de metodologias de pesquisas, 

optamos em seguir as pegadas da pesquisa-ação.  

Primeiramente, por ações contínuas dos pesquisadores da área e de toda 

comunidade escolar em descobrir estratégias didáticas e metodológicas 

objetivando minimizar as dificuldades que alunos surdos usuários da Libras 

enfrentam nos processos de ensino e de aprendizagem da Álgebra escolar. Todo 
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esse dinamismo encontra respaldo nas palavras de Thiollent (1986) no sentido 

de ações que não são comuns, mas sim voltadas para a resolução de um 

problema que afeta diretamente uma coletividade. Nosso trabalho buscou 

explicitar quais significados algébricos emergem nos discursos de nossos 

pesquisados, que pertencem a um grupo linguisticamente minoritário. 

Em segundo lugar, a flexibilidade de nossa escolha metodológica 

possibilitou uma participação menos passiva deste pesquisador no que se refere 

às tentativas de solucionar os problemas afetos a todo esse grupo excluído 

linguisticamente. 

Frente a essa metodologia e suas respectivas motivações frente às 

nossas questões de pesquisa, elaboramos uma série de atividades relativas ao 

pensamento algébrico. Nosso objetivo foi identificar características de 

generalização, de indeterminação, de analiticidade e de aritmeticismo presentes 

naquele tipo de pensamento. 

Após a execução dessas atividades, surgiu uma diversidade de dados 

consideráveis e que serviram de base para nossas análises e inferências. Estas 

serão descritas de forma sucinta na próxima seção. 

 

5.2 Dimensões dos discursos 

Em nossa pesquisa apresentamos as principais características do 

pensamento algébrico previstas em Radford (2006), Mason (1996) e Lins (2012), 

ou seja, generalidade, indeterminação, analiticidade e aritmeticismo por meio de 

quatorze atividades principais subdivididas em diversas tarefas. 

As nove primeiras atividades giraram em torno de quatro principais 

objetos/elementos matemáticos que fazem parte de uma suposta sintaxe 

algébrica. Nos referimo-nos à seta, ao sinal de igualdade, às letras e aos 

triângulos. 
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Primeiramente, a seta pode ser percebida como um elemento que 

relaciona dois objetos ou duas situações. Isso atrelado à ideia de espaço, de 

movimento, tanto para direita quanto para a esquerda. Assim, foi destacado seu 

caráter dinâmico, e principalmente volátil, pois inúmeros são os objetos que 

podem ser alocados nos espaços que contêm as extremidades das setas.  

Em segundo lugar, a igualdade exerceria as mesmas funções da seta 

acima mencionada, exceto no que se refere a ideia de deslocamento. Mas, cabe 

destacar um aspecto, comparativo, pois a grande maioria de nossas atividades 

buscavam relacionar quantidades indeterminadas de um lado do sinal de 

igualdade com o outro lado. 

O terceiro objeto/elemento que destacamos acima, as letras, fazem parte 

de uma forma de expressão do pensamento algébrico, ou seja, a linguagem 

alfanumérica. Nosso intuito era que por meio das provocações advindas com as 

figuras, o caráter generalizante e indeterminado se manifestasse nos discursos 

dos participantes. 

Por fim, as linhas fechadas que constituem os triângulos transmitem uma 

ideia de limite, e assim, imaginávamos que algum número ou objeto seria 

colocado dentro dele. Isso abriria uma discussão acerca do indeterminado, e 

consequentemente, da analiticidade presente nas operações entre as figuras. 

Após a aplicação das nove atividades, percebemos que o sinal de 

igualdade foi tratado pelos participantes tanto sob o aspecto operatório quanto 

de equivalência. Ambas as características podem ser legitimadas por meio das 

preconizações de Kieran (1981). Já no que se refere a ideia de variabilidade, 

identificamos que o uso da metáfora “casa” pode ser associada a ideia de que 

algo pode ser colocado dentro da figura. E por sua vez, também surgiu a ideia 

do número escondido que traz em si o sentido de substituição, formando assim 

expressões numéricas. Seguindo este raciocínio, o triângulo funcionou como um 

gatilho para que a metáfora do número escondido surgisse nos discursos das 

participantes A1 e A3; aqui se vê a associação entre a incógnita e a ideia do 
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indeterminado. A seguir, operar com quantidades desconhecidas foram 

motivadas pela ideia do número escondido ou do número que pode ser colocado 

dentro da figura. O número que se evidenciou nesta discussão foi o um. 

Enfim, todos os significados trazidos pelos participantes motivaram este 

pesquisador a elaborar intervenções por meio de novas cinco atividades que 

poderiam destacar de modo mais explícito as características algébricas 

associadas a estes significados. 

 Para nosso contento, cabe ressaltar que nossa pesquisa contribuiu para 

que em nossos pesquisados emergissem significados com traços das 

características relativas ao pensamento algébrico, acima elencadas, trazendo 

assim discussões pontuais relativas aos processos de ensino e de aprendizagem 

da álgebra escolar. 

Os resultados que obtivemos almejam cooperar com as discussões da 

temática pesquisada, bem como complementar as lacunas existentes, ou seja, 

os significados produzidos por surdos usuários da Libras frente às situações 

algébricas podem ser de extrema valia para os inúmeros profissionais envolvidos 

na educação matemática inclusiva. 

 

5.3 Retorno à problemática levantada 

Apesar das limitações dessa pesquisa, entendemos que os resultados 

obtidos foram satisfatórios para que encontrássemos respostas para nossas 

duas questões de pesquisa. 

A primeira refere-se aos significados que seriam explicitados nos 

discursos dos três sujeitos pesquisados, surdos usuários da Libras, diante de 

atividades envolvendo situações algébricas, em específico, expressões 

envolvendo linguagem alfanumérica, figura geométrica, números, operações de 

adição e multiplicação, tendo como vetor suas relações com o sinal de igualdade. 
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Identificamos que os significados produzidos pelos participantes relativos 

à linguagem alfanumérica voltaram-se para aspectos quantitativos, linguísticos 

e resolutivos. Houve um apelo muito grande na contagem das letras para que 

números surgissem, e consequentemente operações fossem realizadas. Por 

outro lado, a letra só foi realmente identificada como tal pela participante A1, 

enquanto A3 a considerou um símbolo desconhecido. Talvez isso tenha ocorrido 

pelo fato de ter representado em sua mão a letra em questão de forma diferente 

do que ela é. Já o participante A2, em todas as atividades que as letras foram 

envolvidas, buscou associá-las ao alfabeto da Língua Portuguesa, procurando 

assim uma palavra que tivesse em sua primeira letra (consoante ou vogal) a 

mesma letra apresentada na atividade. Por fim, os aspectos resolutivos acima 

mencionados, referem-se aos mecanismos usados para se solucionar equações 

do primeiro grau. As participantes A1 e A3, em alguns momentos, tentaram 

resolver as igualdades presentes entre as expressões algébricas por meio da 

troca de membros e de sinais com o propósito de encontrar um resultado final 

onde a letra fosse igualada a algum número. 

Já no que se refere às figuras geométricas utilizadas em nossas 

atividades percebemos que os significados emergidos apontaram para caminhos 

quantitativos, geométricos e substitutivos. No primeiro caminho o triângulo foi 

contado, ora pela quantidade em si, ora pela quantidade de vértices, para que 

as operações pudessem ocorrer somente com a presença de números. Já no 

segundo, destacamos o participante A2 que mostrou uma percepção 

visual/espacial muito incisiva. Nomeou o triângulo, identificou seus vértices, 

transladou um triângulo formando um losango, e por fim, rotacionou uma das 

letras C presentes em atividades, criando assim uma esfera. Por fim, no último 

caminho, o espaço interno do triângulo serviu para que as participantes A1 e A3 

inserissem números que foram adicionados e multiplicados, chegando assim a 

resultados para que as igualdades pudessem ser comparadas. Cabe ressaltar 

que todos os participantes tiveram mais facilidade em lidar com os triângulos do 

que com as letras, no que se refere à característica de substituí-los por números. 
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Posto isso, os significados produzidos por nossos participantes 

conduziram às análises necessárias para que a primeira questão pudesse ser 

respondida, não na sua totalidade, até porque não acreditamos em situações 

exclusivamente determinísticas. Sempre há possibilidades de novas leituras, 

novos significados, enfim, novos caminhos. Ainda nessa perspectiva, nos 

parágrafos subsequentes tentaremos responder nossa segunda questão. 

Trata-se das relações entre os significados anteriormente mencionados e 

o pensamento algébrico, em específico, com as características de 

generalização, de indeterminação, de analiticidade e de aritmeticismo presentes 

nas teorias de Radford (2006) e Lins (2012). 

A generalização é a possibilidade de se sintetizar diversas situações 

específicas em uma situação geral. É migrar do particular para o todo. Isso foi 

mostrado pelas participantes A1 e A3, no momento em que consideram os 

triângulos e as letras como possibilidades representativas de quaisquer 

números.  

Por outro lado, a indeterminação é a capacidade de se ver algo que não 

está presente. Opõe-se as características determinadas presentes nos números. 

Um grande desafio no campo da Álgebra é a desconstrução “imposta” pela 

Aritmética, ou seja, nos é ensinado por muito tempo que somente números 

podem ser operados. Então, reconhecer o indeterminado não é algo tão trivial, 

esteja ele presente na linguagem alfanumérica ou em outros meios semióticos. 

As participantes A1 e A3 obtiveram êxito na fase um, inclusive manifestando a 

ideia de infinitos números relativos as características de variabilidade. Após o 

contrato didático celebrado na atividade dez, isto é, dentro do triângulo poderia 

ser colocado um número, e  ambas intensificaram ainda mais o reconhecimento 

do indeterminado não só nas figuras em questão, mas também nas letras. 

Já no que se refere a analiticidade, trata-se de operar quantidades 

desconhecidas. Parece paradoxal somar algo que desconheço, mas 

aritmeticamente falando operar significa relacionar dois números à um terceiro. 
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Nesse sentido e extrapolando para o universo algébrico, podemos relacionar 

duas letras à um número seguido dessas letras. Os caminhos que levam a isso 

podem ser diversos, ou seja, desde as manipulações presentes na linguagem 

alfanumérica, como os processos existentes em outras linguagens e meios 

semióticos. Assim, identificamos nos discursos de nossos participantes frente às 

atividades realizadas que houve sucesso. Duas metáforas intensas surgiram, a 

ideia do número escondido e do número a ser colocado dentro do triângulo, como 

se este fosse uma casa.  Conseguiram os acertos por meio da substituição dos 

símbolos e das letras por números, das possibilidades de se colocar infinitos 

números dentro da figura e, principalmente, de se lidar com a analiticidade por 

meio das metáforas auxiliando nos processos aritméticos.  

Por último, o aritmeticismo é considerado com um dos pilares do 

pensamento algébrico. Refere-se à condição exclusiva existente entre números 

e operações, ou seja, os significados atribuídos frente às atividades algébricas 

limitam-se pelas fronteiras onde a relação existente ocorre somente entre os 

números e as letras. Verificamos essa característica nos significados produzidos 

pelo participante A2, pois diante das atividades realizadas quase sempre 

invocava elementos específicos do campo aritmético. Criava estratégias, 

algumas até brilhantes sob outros aspectos matemáticos, para que números 

aparecessem e assim pudesse relacioná-los com as operações de adição e de 

multiplicação presentes na maioria das atividades dessa pesquisa. 

Em face aos argumentos apresentados entendemos que as duas 

questões de pesquisa puderam ser contempladas, pois os significados que 

surgiram nos discursos dos participantes foram enriquecedores e plausíveis. 

Como já dissemos, não em sua integralidade, mas o suficiente para desencadear 

nossas conclusões, e principalmente, os trabalhos futuros que venham a tratar 

das relações entre o pensamento algébrico e a comunidade surda usuária da 

Língua Brasileira de Sinais. Convidamos os leitores desse trabalho para que no 

próximo item, venham a conhecer nossas últimas reflexões.  
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5.4 Novos rumos 

É indiscutível para mim a satisfação por essa jornada científica que se 

encerra nessa derradeira página. Claro que não considero um fim em si mesmo, 

até porque parafraseando nosso teórico que sustentou toda metodologia desse 

trabalho, nos convida a refletir que não há pesquisa sem ação, e nem ação sem 

pesquisa. Como minhas ações frente a uma Educação Matemática de/com 

surdos não se acabaram, mesmo que informalmente continuarei sendo um 

eterno pesquisador. 

No decurso de toda nossa pesquisa não conseguimos preencher algumas 

lacunas percebidas, e nesse sentido, recomendamos que suas repercussões 

possam impulsionar futuros trabalhos ligados aos assuntos aqui tratados. 

Referimo-nos aos pouquíssimos avanços relacionados ao caráter analítico e 

indeterminado do pensamento algébrico presente na teoria de Radford (2006). 

Operar quantidades desconhecidas e obter resultados determinados é um 

grande desafio para os pesquisadores desse tema. Talvez o grande nó se 

encontra na elaboração de atividades que possam provocar a emersão dessas 

características. Precisamos nos debruçar mais diante dessa celeuma relativa 

aos processos cognitivos algébricos, pois não basta que o sentimento de 

indeterminação seja identificado isoladamente. Isso por si só não constitui a 

totalidade do pensar algébrico. O desafio é pensar estratégias considerando que 

os três elementos constitutivos do pensamento algébrico, isto é, um sentimento 

de indeterminação, um caráter analítico e meios semióticos adequados jamais 

podem estar dissociados.  

Por outro lado, consideramos nossos resultados satisfatórios por alguns 

motivos. Há séculos atrás, os sujeitos com surdez eram investigados em 

pesquisas científicas voltadas para a normalização, a cura, enfim, toda uma 

cientificidade excludente. É de conhecimento geral que com o advento do 

reconhecimento da Libras como língua oficial da comunidade surda brasileira, 

novos olhares surgem em diversos campos do conhecimento. Podemos agora 

ouvir suas vozes, seus discursos, e principalmente, seus significados diante de 
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objetos algébricos que foram constituídos historicamente e culturalmente por 

uma comunidade linguística majoritária. 

Ainda nesse sentido, consideramos a relevância dos significados 

aritméticos, geométricos e algébricos que surgiram em nosso estudo. 

Percebemos que os avanços que nossos participantes tiveram frente ao 

reconhecimento do indeterminado presente nas atividades foram espetaculares. 

Com certeza foi o máximo que conseguiram produzir naquela situação 

específica. Talvez por suas limitações linguísticas, matemáticas, e porque não 

também deste pesquisador, no sentido da incapacidade em elaborar atividades 

algébricas que pudessem favorecer o surgimento do pensamento algébrico. 

Nossos últimos três períodos desse parágrafo encontram fundamentação nos 

dizeres de Lins (2012) no que tange as concepções de significado e leitura 

positiva já definidas em capítulos anteriores. 

Levando em consideração tudo que foi discutido nesta dissertação, as 

conclusões aqui apresentadas não são taxativas e definitivas, até porque o ponto 

de vista de uma situação é apenas a vista de um ponto. Desejamos que elas 

possam provocar e estreitar as relações entre os processos de ensino e de 

aprendizagem de Álgebra e a toda a comunidade surda brasileira usuária da 

Libras. Acreditamos que a complexidade do tema contribuiu para uma 

quantidade inexpressiva de produções científicas na área.  

Portanto, convocamos a todos os envolvidos na Educação Matemática 

de/com surdos para um engajamento efetivo visando contribuir não só para os 

avanços acadêmicos e científicos, mas principalmente, para que nosso povo 

surdo tenha seus direitos educacionais legitimados, e assim, possam exercer 

uma cidadania plena, justa e solidária.  
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