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RESUMO 

 
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da Educação Matemática, com 
foco na comunicação não verbal – gestos – usados na comunicação de temas 
matemáticos pertencentes à Educação Básica. Tendo em mente que os usuários 
de uma língua de sinais usam o mesmo canal, visual-gestual, tanto para a fala 
sinalizada quanto para gesticular, o objetivo nesta tese é compreender a 
participação e a importância dos gestos no discurso matemático do sujeito surdo, 
adulto, usuário da Língua Brasileira de Sinais – Libras, com o Ensino Médio 
completo. Partindo dos fundamentos propostos por Kendon (1980, 2000, 2008), 
McNeill (1992, 2000) e Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006) entre outros autores 
que estudam a participação dos gestos nos discursos orais e gestuais, elaborou-
se um experimento, utilizando como recurso a gravação em vídeo, que contou 
com a participação de doze Surdos. O método utilizado foi “Video-Stimulated 
Recall Interview”. Essa técnica foi empregada no contexto de interações (diálogos) 
nas quais dois participantes faziam inferências a respeito de um termo matemático 
comunicado. As seções foram vídeo-gravadas, e essas gravações serviram de 
estímulo para que os participantes revelassem as ideias matemáticas que 
emergiram por meio de gestos, ou seja, a interpretação do evento (o gesto) foi 
feita pelo próprio participante. Os resultados indicam que os gestos, que foram 
produzidos pelos participantes da pesquisa, possuem as mesmas características 
gerais dos já apontados pelos autores referenciais, e, também, que eles se 
mostraram relevantes nos discursos matemáticos analisados. 
 
Palavras–chave: Gesto. Educação Matemática. Visualização. Libras. Surdez. 
  



 

ABSTRACT 

The present work was developed in the scope of Mathematics Education, focusing 
on nonverbal communication - gestures. Gestures used in the communication of 
usual mathematical themes in Basic Education. Our objective in this thesis is to 
understand the participation of gestures in the mathematical discourse of deaf 
people, adults and users of the Brazilian Language of Signs - Libras, who have at 
least completed Secondary Education. Based on theories proposed by Kendon 
(1980, 2000, 2008), McNeill (1992, 2000) and Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006) 
and their followers, who studied the participation of gestures within the discourses. 
The results of these studies motivated us to research this theme with the deaf who 
speak in Libras. The people who speak a sign language use the same channel, 
visual-gestural, for both to signal and to gesture. The methodology we used in this 
research was "Video-Stimulated Recall Interview", which is based by the 
participant's interpretation of the analyzed fact, in this case, the gestures. Our 
results indicate that the gestures produced by our participants have the same 
general characteristics as those already identified by our referential authors, and 
they had a relevant participation in the analyzed mathematical discourses. 

 
Keywords: Gesture. Mathematics Education. Visualization. Libras. Deafness.  
  



 

RÉSUMÉ 
 

Le présent travail a eu lieu dans le cadre de l'Enseignement des Mathématiques, 
en mettant l'accent sur la communication non verbale - gestes - utilisés dans la 
communication des sujets mathématiques appartenant à l'Éducation de Base. 
Sachant que les utilisateurs d'une langue des signes utilisent le même canal 
visuel-gestuel pour la parole et le geste, le but de cette thèse est de comprendre la 
participation et l'importance des gestes dans le discours mathématique du sujet 
adulte sourd, adulte, utilisateur de la langue des signes brésilienne - Libras, avec 
au moins fini la Éducation Secondaire. Sur la base des fondements proposés par 
Kendon (1980, 2000, 2008), McNeill (1992, 2000) et Goldin-Meadow (2003, 2005, 
2006) et leurs adeptes, qui ont étudié la participation des gestes au sein des 
discours. Lire ces de ces études nous ont motivés à rechercher ce thème avec les 
sourds. Les personnes qui parlent une langue des signes utilisent le même canal, 
visuel-gestuel, à la fois pour signaler et pour faire des gestes. La méthodologie que 
nous utilisons était "Video-Stimulated Recall Interview", qui est basé sur 
l'interprétation par le participant du fait analysé (les gestes). Nos résultats indiquent 
que les gestes produits par nos participants ont les mêmes caractéristiques 
générales que celles déjà mentionnées par nos auteurs référentiels, et étaient 
pertinentes pour les discours mathématiques analysés. 
 
Mots-clés: Geste. Éducation Mathématique. Visualisation, Libras. Surdité. 
  



 

RESUMEN 

El presente estudio se desarrolla dentro de la Educación Matemática englobando 
el uso de la comunicación no verbal como enseñanza básica de las matemáticas. 
El objetivo principal de esta tesis es averiguar cómo sería el uso de los gestos en 
un discurso matemático con un sujeto sordo adulto. La motivación por el desarrollo 
de este estudio ha sido generada gracias a los resultados positivos de nuestros 
autores referenciales, Kendon (1980, 2000 y 2008), McNeill (1992 y 2000), Goldin-
Meadow (2003, 2005 y 2006) y sus seguidores, que han demostrado un método 
de estudio matemático dónde se utiliza un lenguaje gesticular y de señalización 
como método de aprendizaje matemático en la población sorda adulta. El método 
utilizado para esta investigación ha sido “vídeo-Stimulated Recall Interview”, el 
cual se basa en la interpretación del echo analizado “el gesto” por el propio 
participante. Nuestros resultados nos indican que los gestos producidos por 
nuestros participantes poseen las mismas características generales descritas por 
nuestros referenciales mostrándose relevantes en los discursos matemáticos 
analizados. 

 

Palabras claves: Educación Matemática. Discapacidad Auditiva. Gestos. Libras. 
Visualización 
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INTRODUÇÃO 

Graduado em Engenharia Civil e Administração de Empresas, atuei durante 

anos em reformas residenciais e comerciais, com foco em instalações hospitalares 

e centros médicos. Ingressei em contato com o Mundo dos Surdos, primeiramente 

como hobby, iniciando com um curso de Língua Brasileira de Sinais Libras, numa 

escola próxima a minha casa. 

Durante o curso de Libras, me envolvi com alguns grupos de Surdos. Nessa 

convivência, me deparei com suas dificuldades em questões básicas da vida 

diária, muitas provocadas pelo uso de uma língua que não era a da comunidade 

envolvente. Dificuldades, muitas vezes, banais para a maioria das pessoas, algo 

como comprar um item específico no comércio ou o preenchimento de formulários. 

Minhas experiências como empresário me levaram, com alguns amigos 

Surdos, a organizar uma empresa de consultoria e capacitação de profissionais 

Ouvintes, no atendimento de usuários de Libras. Em busca de uma maior 

qualificação profissional, retornei aos bancos escolares, sempre em estudos 

relacionados à língua de sinais e à Educação Matemática. 

Quando terminei uma especialização em Libras e a Licenciatura em 

Matemática, ingressei no curso de Mestrado em Educação Matemática estudando 

as formas da representação fracionária em Libras. Dessa dissertação, veio nosso 

interesse num estudo amplo sobre esta forma de comunicação por sinais. 

Com entendimento da comunicação, por seus aspectos mais amplos do 

que a simples fala, bem como das representações escritas ou simbólicas, 

poderemos encontrar alternativas para a educação e promover meios para a 

inclusão das pessoas com limitações sensoriais e físicas no mercado de trabalho. 

Esses têm encontrado grandes obstáculos para a sua aceitação e participação 

plena na sociedade.  

Alguns obstáculos encontrados pelas pessoas com deficiência estão 

associados às barreiras físicas ou arquitetônicas, ou ainda à insuficiência de 

capacitação. Esses e outros fatores que poderiam ser destacados, como 

preconceitos e antigos paradigmas, têm delegado a essas pessoas papéis ou 

posições muito aquém de suas potencialidades. Nosso propósito, no presente 
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trabalho, é contribuir para a ruptura dos obstáculos para a inclusão dessas 

pessoas na sociedade e no mundo do trabalho. 

Este interesse em estudar as formas de comunicação matemáticas nos 

leva, assim como Arzarello, Paola, Robutti, Sabena (2009), a considerar que para 

compreender uma mensagem precisamos nos atentar para os “[...] registros de 

representação semiótica [...]” (ARZARELLO, PAOLA, ROBUTTI, SABENA, 2009, 

p.100, nossa tradução) envolvidos, tais como, os gestos, os olhares, os desenhos 

e outros modos não linguísticos de comunicação. 

Segundo Arzarello et al (2009), para compreender todos os fenômenos que 

ocorrem no aprendizado da matemática, em uma perspectiva semiótica, é 

necessário ampliar nosso campo de visão, sobre quais são os fatos e as ações 

que interferem nos processos de ensino e de aprendizagem. Fatos e ações que 

necessariamente envolvem aspectos motivacionais, interacionais, contextuais e 

humanos. 

Para Roth (2001, p.377), os professores utilizam consideravelmente os 

recursos gestuais e estes, aparentemente, são importantes para a compreensão 

de conceitos pelos alunos, já que possibilitam o acesso às informações que 

podem não estar explícitas na fala. Além disso, os alunos, em suas interações, 

mostram maiores progressos quando o contexto permite a utilização de gestos. 

(ROTH, 2001, p. 375). 

Roth (2001, p.38, nossa tradução) afirma que existem muitas pesquisas que 

focam na expressão falada dos conhecimentos conceituais em formação pelos 

aprendizes, mas “[...] muito pouco se sabe sobre o papel dos gestos, quanto estes 

podem expressar o desconhecimento matemático e científico abstrato [...]”. Para a 

autora, apesar da existência dos trabalhos de pesquisadores de outras áreas, 

pouco se sabe sobre influência deste componente do discurso na cognição 

matemática. Segundo McNeill (1992), Goldin-Meadow (2003), Alibali, Kita e Young 

(2000), os gestos podem apresentar grande importância para a cognição 

matemática, sendo este um dos motivadores desta pesquisa. 

O objetivo do presente trabalho é entender a participação dos gestos no 

discurso matemático do sujeito surdo, adulto, usuário da Língua Brasileira de 

Sinais – Libras, com o ensino médio completo. Focaremos em sujeitos que 

atualmente não lidam ou trabalham com temas matemáticos formais. Todavia, não 
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temos a pretensão de estudar as interações que ocorrem, especificamente, dentro 

do ambiente escolar. 

Para Roth (2001), os gestos são, em grande parte, um fenômeno do 

discurso, embora existam alguns estudos que enfocam outros papéis para os 

gestos. O autor destaca que, de modo geral, “[...] os gestos são movimentos de 

mão, mas nem todos os movimentos da mão são gestos [...]“ (ROTH, 2001, p.369, 

nossa tradução), trazendo como apoio para a sua definição as quatro 

características de gestos citadas por Kendon (1980, 1996 apud Roth, 2001), os 

gestos começam e terminam em posição de repouso; eles possuem um momento 

de movimento marcante, uma inflexão; e por fim, os gestos são, muitas vezes, 

simétricos. Roth (2001) considera que existem graus diferentes de gestos, indo da 

gesticulação espontânea até a língua de sinais.  

Apresentaremos, neste trabalho, gestos integrantes de um discurso 

matemático, que foram utilizados por participantes surdos durante um processo 

comunicativo. Nossas análises ficaram restritas aos gestos que revelam 

propriedades matemáticas dos objetos alvos. Desse modo, procuraremos analisar 

especificamente sua participação dentro das possíveis formas de comunicação. 

Para entender a participação dos gestos no discurso, usaremos alguns 

trabalhos de autores, como, McNeill (1992, 2000) e as tipificações do que 

consideramos como gestos, suas características e classificações; como também 

as pesquisas de Goldin-Meadow (2003), que apresentam resultados das 

interações entre gestos e sinais, com a descrição de seus usos em diversas 

línguas orais ou sinalizadas e ainda os estudos de Alibali, Kita e Young (2000), 

que tratam da função cognitiva dos gestos, suas contribuições para os processos 

de entendimento e de aprendizagem. 

Findando, temos para apoio nos aspectos particulares da comunicação 

visual gestual e as características da Língua Brasileira de Sinais - Libras, os 

conceitos e definições de Quadros (1997), Quadros e Karnopp (2004), Felipe 

(2007); Pizzio, Campello, Rezende e Quadros (2009a, 2009b). 
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Nesta tese adotaremos os conceitos que McNeill (2000) atribui às palavras 

enunciação, fala e gesto. Enunciação1 é a informação que o locutor2 pretende 

oferecer ao interpretante, fala3 é a forma principal de comunicação que obedece a 

um conjunto de regras formais; por fim, os gestos4 “[...] usado em um sentido 

amplo, como um movimento físico de uma parte do corpo (por exemplo, mãos, 

braços, olhos e face)” (BUSSI; MASCHIETTO, 2008 p. 146, nossa tradução). Por 

fim, chamaremos de discurso o conjunto fala e gestos, usados na comunicação. 

Destacamos que, neste trabalho, assumimos gestos, tal como dito por Kendon 

(2008), como sendo as ações manuais dos locutores que não são constituídas de 

forma padronizada e que não fazem parte de um conjunto lexical formal. 

Com base no nosso referencial teórico, partimos do pressuposto de que os 

gestos podem ser identificados, pois, de acordo com Kendon (2008), eles são 

produções pessoais, espontâneas e possuem uma significação num determinado 

discurso. Além disso, outras premissas que nos guiarão no universo desta 

pesquisa são: 

• Os participantes Surdos, ao formularem suas estratégias de 

comunicação, utilizam gestos.  

• Os gestos podem revelar propriedades ou características5 matemáticas 

dos objetos. 

• A utilização de um gesto é intencional. 

• Os gestos participam efetivamente dos processos cognitivos. 

Com base nessas premissas, propomos nossa questão de pesquisa, que 

será norteadora do desenrolar desta tese. 

 – Qual relevância dos gestos dentro da comunicação, sobre temas 

matemáticos, dos sujeitos Surdos? 

 

1Utterance. 
2Seguindo a nomenclatura usada por Bakhtin (1981), nominaremos de locutor a pessoa que 
elabora o discurso, e incompatibilidade de usar o termo ouvinte, usado pelo autor, adotaremos 
interpretante para a pessoa que observa, recebe e decodifica a ideia ou informação transmitida. 
3Speech, neste caso usaremos o termo fala para nós referimos a comunicação oral, sinalizada ou 
mesmo escrita. 
4 Gesture 
5Segundo o dicionário Aurélio, temos que propriedade é o caráter de uma coisa, sua qualidade 
especial, sua particularidade, sua essência, e característica é aquilo que a caracteriza, que a 
distingue, a sua particularidade. Diante da proximidade de definição desses termos, elegemos o 
termo propriedade neste trabalho. Vide: https://dicionariodoaurelio.com/ 
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 Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos. No capítulo I, 

apresentamos o nosso referencial teórico, trazendo os trabalhos dos autores, que 

iremos discutir. Iniciamos nosso estudo pela obra de McNeill (1992) que, baseado 

nos princípios Kendon (1980), fez uma conceituação, tipificação e classificação 

dos gestos que acompanham um discurso. Com base nos conceitos de McNeill, 

seguimos pelos trabalhos de Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006) e seus 

seguidores, que pesquisaram esse tema em algumas línguas orais e sinalizadas. 

Ainda de Goldin-Meadow, Arzarello e Sabena (2014), bem como de Presmeg 

(2006), trazemos aspectos do uso do gesto nas práticas comunicativas do 

discurso matemático. Por fim, trouxemos a participação dos gestos na 

comunicação e sua ação sobre a cognição pelos trabalhos dos autores Kita e 

Alibali (2007). 

No capítulo II, explanaremos nossa busca de trabalhos, em língua nacional 

e estrangeira, que abordassem temas semelhantes a nossa pesquisa e que 

pudessem contribuir para nossos estudos. 

No capítulo III, iremos apresentar o método de pesquisa que denominado 

“Video-Stimulated Recall Interview” (SRI). O SRI nos foi apresentado pela leitura 

de um trabalho de Nguyen, McFadden, Tangen e Beutel (2013), que numa 

tradução livre pode ser dito como: Lembranças Estimuladas por Vídeo-Gravação 

ou mesmo autoconfrontação. Embora existam muitos métodos de pesquisas da 

que usam a estimulação de lembranças, acreditamos que a observação de sua 

própria atuação possa trazer interessantes pontos de vista ou aspectos distintos 

das estratégias comunicativas utilizadas além daquelas que seriam obtidas por 

simples questionamento direto. Neste capítulo, temos uma descrição do nosso 

modelo e a sequência de aplicação, como também das atividades e do próprio 

formato de apresentação. 

No capítulo IV, temos análise dos dados obtidos no capítulo anterior. A 

análise é feita por objeto matemático, na qual buscaremos identificar e analisar os 

gestos, significativos para esta pesquisa, produzidos por nossos participantes, 

bem como outros aspectos que consideramos relevantes. A sequência de 

apresentação escolhida foi iniciar com objeto de geometria plana, seguindo pela 

álgebra, números e geometria espacial. Para a análise, feita neste capítulo, 

recorremos a trabalhos na área da Educação Matemática com o objetivo de dar 
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suporte à identificação das propriedades matemáticas exploradas. A análise dos 

gestos partiu de um exame conjunto e dialógico de locutor e interpretante, 

tomando por base sua atuação na aplicação e seus comentários e reflexões na 

subsequente entrevista. Ao fim de cada estudo, temos um breve apanhado do que 

foi observado. A leitura e as reflexões sobre esses dados de pesquisa dão origem 

e base para nossas considerações finais deste trabalho. 

O capítulo V é composto por nossas considerações finais. Iniciamos com 

uma breve retomada dos conceitos apresentados nos capítulos anteriores. A essa 

recapitulação, seguimos apresentando nossas reflexões sobre as análises do 

capítulo anterior, as quais subdividimos em seis tópicos, assim nominados: 

Verdades escondidas, Liberdade construtiva, O uso do Espaço, Influência da 

representação, Gestos versus sinais e Gestos distintos com o mesmo significado. 

Sob esses títulos, temos distintos pontos de vista sobre as análises já 

apresentadas. Por fim, apresentaremos uma síntese das respostas para nossas 

questões de pesquisa, limitações encontradas e sugestões para trabalhos 

subsequentes e complementares. 
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CAPÍTULO 1 

 GESTOS 

 

Neste capítulo, apresentamos o embasamento teórico que nos dão os 

conceitos estruturantes para este trabalho de pesquisa. Apresentamos os 

conceitos suportados pelos termos: Gestos, Sinais, Cognição e Comunicação não 

verbal que utilizaremos constantemente neste trabalho. 

Segundo Ilari (2011), sempre tivemos uma supervalorização da forma 

verbal de comunicação sobre os demais componentes da linguagem, mas nem 

sempre a língua formal pode dar conta de comportar nossa ideia, pois alguns 

conceitos não são tão facilmente compactáveis. Para a autora, bem como para 

outros autores que veremos no decorrer deste trabalho, existem situações, não 

raras, em que utilizamos de expressões visuais durante um discurso; esses 

recursos podem ser gestos, desenhos, esquemas ou gráficos. Nesta tese, dentre 

esses recursos comunicativos, destacaremos os gestos. 

McNeill (1992 e 2000), Goldin-Meadow (2003), Alibali, Kita e Young (2000), 

entre outros, destacam a importância dos gestos tanto na comunicação humana, 

quanto na compreensão do discurso pelo interpretante, e destacam ainda que os 

gestos são artífices para a própria formação do conceito pelo locutor. Cabe 

explicar que, para estes autores, aos quais acrescentamos os trabalhos de 

Kendon (1992; 2008), a fala e os gestos podem realmente exercer alguma 

diferença na compreensão de um discurso, mas, além isso, eles ainda ajudam na 

própria formação do conceito, o ato de pensar, possuindo, inclusive, certa 

influência no processo cognitivo. De acordo com os autores citados, os gestos 

complementam a fala preenchendo lacunas do discurso. 

Para Kendon (2008), a questão não é saber como os gestos participam nos 

processos internos do pensamento, já que para nós é impossível visualizá-los. 

Entretanto, o que nos interessa, e muito, é entender como o locutor e o 

interpretante se utilizam da fala e dos gestos para construir, expressar e entender 

o discurso. O autor pontua que tanto surdos como ouvintes se utilizam 

normalmente de gestos em seus discursos, mas em cada um destes grupos de 
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pessoas os gestos possuem características distintas. Isso se justifica pela 

influência da modalidade de comunicação utilizada, oral auditiva ou visual gestual, 

no discurso. E, ao estudarmos as interações em Surdos fluentes em língua de 

sinais “[...] nós poderemos ver como, quando e de que modo a fala e os elementos 

‘cinestésicos’ são empregados na construção de uma unidade multimodal de 

significado” (KENDON, 2008 p. 358, nossa tradução).  

  
[...] sinalizadores e oralistas se utilizam de gestos, mas as formas 
e funções desses são diversas e recebendo elaborações e 
trabalhando de modo distinto a depender da maneira que 
interagem com os outros códigos semióticos utilizados. (KENDON, 

2008, p. 359, nossa tradução)  
 

Em suma, vimos que apesar da importância da fala verbal, nós nos 

utilizamos de outros recursos comunicativos em nossas interações. Dentre esses 

recursos, temos os gestos que possuem participação significativa nos processos 

de construir e expressar o discurso e cujas características podem variar em grupos 

humanos distintos. 

 

1.1 POR QUE AS PESSOAS GESTICULAM? 

Roth (2001) destaca três principais situações em que podemos utilizar 

gestos. A primeira quando gesticulamos na presença dos próprios objetos e 

eventos do contexto. Nesta situação, conseguimos construir explicações 

complexas, com ilimitadas combinações de elementos, mas ainda empregando 

uma menor carga cognitiva. A segunda, para o autor, em uma ação parcialmente 

comunicativa, quando os gestos podem proporcionar um meio no qual o 

desenrolar do discurso abstrato pode pegar uma carona. Por último, em situações 

comunicativas nas quais os gestos são os elementos de ligação entre entidades 

concretas e os conceitos abstratos. 

Para Iverson e Goldin-Meadow (1998), as pessoas normalmente gesticulam 

enquanto falam. As autoras levantam a possibilidade de a gesticulação ser um ato 

cultural, uma ação aprendida na interação com o outro. Para validar esta hipótese, 

fazem experimentos com participantes cegos e observam que estes também 

executam gestos, mesmo em diálogo com outros cegos. As autoras concluem que 

“[...] estes resultados deixaram em aberto a possibilidade de que os gestos que 
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acompanham a fala podem refletir, ou mesmo facilitar, a ideia que está 

subentendido [...]” (IVERSON; GOLDIN-MEADOW, 1998, p.228, nossa tradução). 

Seguindo orientação semelhante, Iverson, Tencer, Lany e Goldin-Meadow 

(2000) afirmam que os gestos começam a ser produzidos antes mesmo que a fala 

esteja elaborada na mente do locutor. Para esses autores, os gestos podem ser 

usados, pelo locutor, como um dispositivo de transição na formação cognitiva do 

discurso. 

Para Chen, Gottesman e Krauss (2002, p. 275, nossa tradução), os gestos 

não têm uma origem aleatória, mas em verdade estão inseridos em um contexto 

“[...] que abrange um tipo diferente de arquitetura cognitiva”. Além disso, para 

esses autores, o gesto faz parte do processo do discurso, tanto na sua 

formulação, quanto na sua conceituação e verbalização. Já para LeBaron e 

Streeck (2000), a movimentação do corpo, dos braços e das mãos, isto é, os 

gestos podem ser uma representação semiótica da própria cognição. 

Para Kita e Alibali (2007), os gestos são elaborados e organizados de modo 

diferente da representação linguística. Com isso, eles podem conter informações 

ou conceituações que não seriam facilmente acessíveis ao pensamento linguístico 

do locutor. Completam Alibali, Church, Kita e Hostetter (2014, p.46, nossa 

tradução), que “[...], o gesto pode servir como uma espécie de ponte “[...] entre o 

real e as ações para as percepções e abstrações, representação verbalmente 

codificadas”. 

Healy, Ramos e Fernandes (2015, p.22) trazem em suas conclusões que os 

participantes de sua pesquisa se utilizaram “[...] tanto os gestos como os sinais 

pareciam dirigidos a organizar suas próprias estratégias [...]”), bem como, em 

outras situações, eles serviam também como meio de comunicação. Assim como 

dito nos trabalhos de Iverson, Tencer, Lany e Goldin-Meadow (2000) e Goldin-

Meadow (2003), existe certo grau de unicidade entre o pensamento e a 

comunicação, que torna a separação desses atos algo complexo e raramente 

identificável, mesmo para o próprio locutor. 

Alibali, Kita e Young (2000) nos trazem que uma composição de fala e 

gestos, em um discurso, pode beneficiar ao próprio processo cognitivo do locutor. 

Para os autores, ao montar cognitivamente a enunciação, o locutor utiliza recursos 

cognitivos diferentes e complementares, uns para os gestos e outros para a fala. 
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Segundo Healy, Ramos e Fernandes (2015, p.22), os “[...] gestos emergem 

quando não há uma palavra ou sinal disponíveis que possa comunicar o 

significado que desejamos enfatizar”, com isso, o gesto, independentemente de 

não possuir um significado próprio, contribui significativamente para a estratégia 

comunicativa elaborada pelo locutor, oferecendo ao discurso especificidades que 

o complementam ou realçam. Em seus estudos, as autoras trazem que gestos 

mostram uma relação com “[...] a natureza corporificada da cognição matemática 

[...]“ (HEALY; RAMOS; FERNANDES, 2015, p.22), quando comparados com o que 

é verbalizado pela fala. 

Neste subitem, vimos que gesticulamos com a fala por diversos motivos 

que podem ser comunicativos, para facilitar o pensamento ou, mais comumente, 

na conjunção destes dois processos. Notamos que os gestos podem ser usados 

em situações complexas, como facilitadores ou mesmo na ligação de elementos 

do discurso. O gesto é um ato cultural aprendido e desenvolvido socialmente 

através da interação. 

 

1.2 O CORPO NO DISCURSO 

De acordo com Moore-Russo e Viglietti (2014), a forma como pensamos 

depende de nossa consciência do corpo, de como nos movimentamos. No 

entendimento desses autores, essa cognição corporificada é o meio que temos 

para nos conectar ao mundo, “[...] assim, a mente, o corpo e o ambiente trabalham 

todos juntos em um sistema sinérgico [...]” (MOORE-RUSSO; VIGLIETTI, 2014, p. 

154, nossa tradução). Para os autores, usamos nossos sentidos para interpretar o 

mundo físico, assumindo, assim, uma particular concepção abstrata de mundo. 

A expressão gestual das mãos, do rosto ou mesmo do corpo contribui como 

artífice na elaboração das ideias e de seu compartilhamento. Edwards e Robutti 

(2014, p.12, nossa tradução) citam que “[...] vemos o corpo como um meio de 

expressão de ideias, no entanto, não o vemos apenas como um meio, mas 

também como uma modalidade primária para o pensamento”. 

Para Moore-Russo e Viglietti (2014, p.154, nossa tradução), “[...] a mente e 

o meio ambiente impactam as ações do corpo, incluindo os gestos que uma 

pessoa usa, quando raciocina ou se comunica. Os objetos e como o corpo 
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interage com eles têm influência em como pensamos. [...]”. Podemos perceber na 

matemática também a influência do meio; assim, as limitações operacionais do 

uso de papel e lápis são diferentes de quando usamos régua de cálculo, uma 

calculadora ou mesmo um programa de computador. Estas diferenças geram 

distintas formas de compreensão do que é fazer matemática. 

Chen, Gottesman e Krauss (2002, p. 272, nossa tradução) afirmam que os 

“[...] gestos podem conter informações que não fazem parte da intenção 

comunicativa expressada na fala [...]”. Desse modo, vemos que a gesticulação não 

é somente um elemento redundante no discurso, mas pode ser um complemento 

à fala, que revela características e especificidades não comunicadas pela fala. 

Neste item, vimos que a maneira com que pensamos depende também da 

nossa consciência do corpo, e que os movimentos, os gestos e as expressões que 

fazemos contribuem para a construção da ideia que desejamos expressar. Vimos 

também que os gestos assumem várias funções dentro do discurso. 

 

1.2.1 A comunicação 

Os gestos na comunicação, segundo McNeill (1992), podem cobrir lacunas 

ou ambiguidades das línguas formais. Dreyfus, Thomas e Yoon (2014) dizem que 

o gesto pode ser intencional e conscientemente elaborado como uma forma de 

completar a construção conceitual da ideia. 

 
[...] O pleno significado do discurso é realizado, não apenas por 
palavras, mas sim pela combinação de palavras e gestos. A parte 
verbal da mensagem pode provocar a atenção do ouvinte, mas o 
gesto pode afetar, de forma significativa, a informação que é por 

este obtida [...]. (MCNEILL, 1992, p.135, nossa tradução)  
 

Rasmussen e Sweeney (2014, p.198, nossa tradução) nos trazem que “[…] 

os gestos não estão isolados do contexto, da fala, ou do uso de ferramentas […]. 

Gestos e os movimentos corporais são partes de uma multiplicidade de recursos 

semióticos humanos […]”, com os quais trabalhamos e interagimos com o 

ambiente. Esta interação com o ambiente, para os autores, se refletirá na própria 

maneira com que constituímos a estratégia comunicativa. LeBaron e Streeck 

(2000) trazem que os gestos são formas de corporificação da comunicação, e 

trazem sensíveis benefícios a interação locutor - interpretante. 
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McNeill (1992, p.125, nossa tradução) nos diz que o discurso é composto 

por dois componentes: a fala e a gesticulação. Assim, nos termos do autor, temos 

no discurso um “[...] ponto de vista duplo, que nos permite apresentar duas 

narrativas, dois estilos, duas linguagens, dois sistemas de crenças semânticas e 

ontológicas de uma só vez [...]”. Independente desta decomposição, para o autor, 

ambos: a fala e os gestos combinam-se na formação e transmissão do discurso. 

Segundo McNeill (2000), a organização entre gesto e fala é holisticamente ligada 

ao discurso em uma interação analítica e linguística plena. 

Para exemplificar esta dualidade de informações que ocorre no uso da 

gesticulação em composição com a fala em um discurso, sob o ponto de vista do 

interpretante, McNeill (1992) apresenta uma experiência em que o locutor diz “Ele 

foi para lá” e gesticula um movimento de indicando para cima. A esse discurso, o 

interpretante oferece a resposta: “Ah! Ele subiu a escada”. Nota-se que, para 

composição e entendimento da ideia enunciada, o interpretante se utiliza dos dois 

componentes deste discurso: gesto e fala. 

McNeill (1992) acrescenta que, apesar dos gestos não serem totalmente 

imprescindíveis ao entendimento do discurso, eles colaboram em muito com a 

eficácia e fluência deste. Goldin-Meadow (2003) completa dizendo que, em uma 

conversação, quando o locutor fica impedido de gesticular, utiliza um maior 

número de palavras, expressões e necessita muito mais de pausas, para explicar 

a mesma coisa. 

Goldin-Meadow (2003) afirma que os gestos raramente expressam, 

integralmente, o mesmo conteúdo da fala, ou melhor, dificilmente serão totalmente 

concordantes e redundantes com ela. 

 
Os gestos não transmitem precisamente a mesma informação tal 
como é dita, eles se baseiam numa modalidade diferente, tendo 
diferentes recursos representacionais. Talvez seja a maneira pela 
qual os gestos complementam a fala, o ponto crucial para 
determinar se os ouvintes o utilizam para ajudar na compreensão 

da mensagem falada. (GOLDIN-MEADOW, 2003, p.78, nossa 
tradução)  
 

Segundo Alibali, Kita e Young (2000), quanto mais complexas as situações, 

ou temas de um discurso, mais o locutor tende a aumentar o uso de gestos com a 

fala. Em sua pesquisa, os autores notam que quando seus participantes 
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explanavam sobre atividades que exigiam explicações, utilizaram em maior 

número gestos do que quando apenas as descreviam. Na interpretação dos 

autores, as explicações, por exigirem um planejamento conceitual dos enunciados 

mais complexo, deram origem a um número maior de gestos. 

Ozyurek (1992) traz a importância do uso do espaço como ator participante 

do discurso. O espaço contextual, segundo a nomenclatura dada pelo autor, se 

comporta tal qual um palco de teatro, onde o locutor executa o desenrolar gestual 

do seu discurso. O locutor, como num trabalho com marionetes, movimenta as 

mãos, braços e corpo, posicionando e distribuindo os elementos numa região 

tridimensional diante de si. Distribuídos os elementos participantes, o locutor os 

movimenta, elabora as marcações de interações e demais ações destes 

elementos. 

Haviland (1992) acrescenta que o espaço se traveste em palco ou cenário 

do desenrolar da narrativa e exerce, segundo McNeill (1992), a função de 

elemento de ligação entre gesto e fala, removendo alguma inconsistência entre os 

dois elementos do discurso. Para Goldin-Meadow (2003), o espaço pode mesmo 

ser considerado como um marcador gestual, dado que a depender da posição em 

que executamos um gesto ou um movimento, podemos nos referir a diferentes 

informações. Por exemplo, ao falarmos da posição organizacional de uma pessoa, 

dentro de uma empresa, podemos dizer que ele é da alta, média ou baixa chefia, 

somente gesticulando numa posição acima, na altura ou abaixo de nossos 

ombros, respectivamente e ainda se ele está em ascendência profissional ou não. 

Assim, temos que os gestos podem exercer diversas funções na 

comunicação. Funções tais como a concepção da estratégia discursiva, cobrir 

lacunas ou imprecisões da fala, compactar informações ou mesmo a de tornar o 

discurso mais ágil. Também vimos que o espaço que utilizamos para gesticular é 

possuidor em si mesmo de função e significado próprio. 

 

1.2.2 As línguas de sinais 

Comentando os sinais utilizados nas línguas de sinais, Goldin-Meadow 

(2003) diz que, ao contrário dos gestos, esses são socialmente estáveis, possuem 

uma formação natural, são resilientes. A autora afirma, também, que as línguas de 

sinais, como quaisquer outras, possuem regras de sintaxe, morfologia e 
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vocabulário que, de modo geral, são duráveis e compartilhadas entre os usuários. 

Os sinais, tal qual as palavras nas línguas orais, possuem formas, ou melhor, 

configurações formais que são aceitas e reconhecidas como significantes por seus 

falantes. 

Já os gestos, diferentemente dos sinais usados nas línguas sinalizadas, 

segundo Goldin-Meadow (2003), não estão presos a estruturas linguísticas 

definidas e não possuem relação estável entre significantes e significados. Goldin-

Meadow (2003, p.201, nossa tradução) diz, sobre as línguas de sinais, que “[...] 

descobriu-se que a modalidade manual é versátil, provavelmente mais versátil do 

que modalidade oral [...]”, dado que, por suas características espaciais, não só 

requerem muito menos elementos de ligação ou de conexão entre os seus 

vocábulos, como ainda, necessitam de uma quantidade muito menor de 

marcadores, para expressar uma mesma ideia que uma língua oral. 

Sobre o processo de surgimento e incorporação de novos sinais, Kegel e 

Morford (2000) relatam suas experiências, realizadas em 1980 na Nicarágua, onde 

para a implementação de uma educação formal aos surdos, incentivou-se a 

formalização da Língua Nicaraguense de Sinais (LNS). Contam Kegel e Morford 

(2000) que as LNS são formalizadas com base em sinais familiares isolados 

usados na comunidade surda local. 

Dizem as autoras que, apesar da enorme variação destes sinais familiares, 

rapidamente os grupos de surdos estabeleceram alguns sinais comuns, tidos 

como estruturantes e uma ordem princípio de ordenamento gramatical comparável 

a outras línguas orais e sinalizadas já existentes. Acrescenta-se a esse ponto a 

afirmação de Goldin-Meadow (2005) que há uma estrutura linguística universal 

comum a todas as línguas naturais humanas, este sendo um atributo específico da 

nossa espécie, a autora aponta que: 

 
A criança, que foi exposta apenas a um modelo imperfeito da 
ASL6. No entanto, ela desenvolveu uma linguagem de sinais, com 
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estrutura uma morfológica, mais complexa do que a usada por 
seus pais, nesta mesma modalidade, e comparável em muitos 
aspectos à estrutura morfológica desenvolvida por outras crianças 
surdas, expostas a modelos completos da Língua Americana de 

Sinais [...].  (GOLDIN-MEADOW, 2005, p. 49, nossa tradução) 
 

Os Surdos, analisados por Goldin-Meadow (2005), construíram, eles 

próprios, suas estruturas e seus próprios vocábulos. A esta formação espontânea 

de uma pseudolíngua, em que as estruturas fundamentais de uma base gramatical 

universal começam a se tornar perceptíveis, a autora denomina de “resiliência”. 

Nessa pesquisa, em várias situações, as crianças surdas não expostas a uma 

língua de sinais formal criaram um sistema comunicativo. Para Goldin-Meadow 

(2005, p. 95), estas regras de formação morfológica dos significantes é uma das 

características comuns que estão presentes em todas as línguas humanas. 

As línguas de sinais podem ter “variações de sinais” que, segundo Sacks 

(2010), são recursos espaciais que permitem variações na forma de um sinal 

básico, acrescentando-lhe algumas especificações e significados. As linguistas 

Quadros e Karnopp (2004) e Felipe (2007) chamam essas variações de sinais de 

classificadores ou sinais classificados que, para essas autoras, são sinais 

pertencentes ao léxico da respectiva língua. 

Tanto para Ilari (2011) como para Goldin-Meadow (2005), todas as línguas 

se assentam sobre alguma forma de estrutura frasal, todas comparáveis entre si, 

mas diferentes quanto ao ordenamento. Portanto, as várias línguas existentes 

possuem cada uma as suas próprias características sintáticas; como, por exemplo, 

a língua inglesa e a portuguesa, ambas usam preferencialmente a montagem 

básica de sujeito, verbo e objeto (SVO) 7, já a Língua Japonesa e o Georgiano, 

utilizam uma construção em que o verbo será colocado no final da sentença (SOV 

ou OSV8). Existindo ainda as regras de posicionamento de numerais, adjetivos etc. 

que apresentam inúmeras combinações. Entretanto, para Goldin-Meadow (2005), 

independentemente destas diferenças citadas, sempre existirá, em cada língua 

natural, algum tipo de regramento, mas também outras tantas exceções de 

aplicação desses regramentos. 

 

7Sujeito, Verbo e Objeto, por exemplo: Eu gosto de banana. 
8Sujeito, Objeto e Verbo ou Objeto Sujeito Verbo 
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Pesquisadores como Goldin-Meadow (2003) e linguísticas como Quadros 

(1997) afirmam que as regras gramaticais de formação morfológica e sintática das 

diversas línguas variam entre si, e que o aprendiz de uma primeira língua a 

adquire de maneira natural, lenta e por tentativas de generalizações, com erros e 

acertos, numa convivência com usuários hábeis na língua alvo. Esse aprendizado 

natural irá além dos limites dos morfemas e regras isoladas, abrangendo a 

formação de sentenças que o falante domina mesmo sem saber explicitar. 

Ao comentar sobre a expansão lexical de uma língua de sinais, Kendon 

(2008) traz que o surgimento de novos verbetes, ou sinais socialmente estáveis, 

se mostra, em grande parte, intimamente ligado às origens pantomímicas desses. 

Em outras palavras, o que já foi um gesto, segundo McNeill (2000), pode se 

estabelecer socialmente como um sinal estável para uma comunidade. 

Goldin-Meadow (2003), ao falar sobre o surgimento da Língua 

Nicaraguense de Sinais, nos traz que, sob certas condições, há uma tendência 

que os gestos, que surgirem de forma espontânea, quando compartilhados e 

aceitos pela comunidade, passam a assumir características linguísticas, com 

estabilidade morfológica e funções sintáticas. Para a autora, a transição de gestos 

para sinais é basicamente uma construção social. 

Linguistas como Liddell (2000), Fowler e Levy (1992), Quadros e Karnopp 

(2004), Felipe (2007) e Pizzio, Campello, Rezende e Quadros (2009a, 2009b), 

assim como estudiosos de outras áreas, destacam que uma das características 

mais particulares das línguas de sinais é o caráter espacial, que é pertinente e 

comum para todas elas. Os autores Liddell (2000), Fowler e Levy (1992) e Goldin-

Meadow, (2003) reconhecem a locação espacial como elemento estruturante das 

línguas de sinais. Especificamente para Liddell (2000), existe uma correlação 

entre os espaços físicos e os virtuais, em que há uma completude entre ambos. 

Quando o sinalizador faz a locação dos elementos no espaço físico, está 

construindo todo um cenário, e não apenas uma estrutura primitiva de “aqui e 

agora”. 

Em Língua Americana de Sinais - ASL, para Sacks (2010), o espaço pode 

ocupar as funções de pronome e, neste caso, substituir sujeitos ou objetos na 

cena, pode ser um elemento de ligação e, com isso, fazer as conexões 

sequenciais e temporais ou ainda pode participar como parte constituinte do sinal, 
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tal qual um radical. Segundo o autor, a língua de sinais é “[...] continuamente 

modulada por dispositivos gramaticais e sintáticos de todos os tipos [...]” (SACKS, 

2010, p.75, nossa tradução), e essa riqueza de dispositivos é que faz dessa forma 

de comunicação algo extremamente complexo e criativo, para o qual dificilmente 

encontramos par nas línguas orais. 

Sobre este aspecto, Arzarello e Sabena (2014) trazem que, para 

entendimento das partes de um discurso, temos alguns marcadores não isoláveis 

e que estes em muito contribuem para o entendimento do conceito expresso. As 

autoras exemplificam essas contribuições citando que, numa língua oral, temos o 

uso de vários marcadores: de ritmo, de ênfase e de entonação, elementos não 

isoláveis que podem alterar o significado da fala, mesmo que, aparentemente, nós 

fizemos o uso somente de palavras. Para Quadros e Karnopp (2004), tipos 

semelhantes de marcadores existem nas línguas de sinais. 

Para Sacks (2010) e Ilari (2011), as diversas línguas verbais e sinalizadas 

não são paralelas entre si, não se podendo fazer a simples transliteração palavra 

por palavra de uma para outra. Goldin-Meadow (2005) traz que a língua é um dos 

principais meios de informação, não existindo diferenças significativas entre 

línguas de modalidades de comunicação distintas. Línguas orais ou gestuais não 

mostram maiores facilidades ou dificuldades de umas em relação às outras, que 

justifiquem resultados distintos, conforme a língua utilizada. 

Assim, temos que os sinais, ao contrário dos gestos, obedecem a regras 

gerais das línguas a que pertencem. Estas regras podem ser de construção 

morfológica ou de sintaxe e são de conhecimento explícito ou implícito dos 

usuários desta língua. O sinal possui um ou mais significados que lhe são 

próprios, podendo ser considerado como verbete. Vimos que a formação de novos 

sinais pode ocorrer por incorporação de sinais caseiros ou de gestos de uso 

recorrente. O uso do espaço e de outros marcadores não gestuais são 

ferramentas características dessa forma de comunicação. 

 

1.3 O PROCESSO COGNITIVO 

Para Kita e Alibali (2007) e McNeill (1992), existem fortes indícios de que os 

gestos não têm apenas a função comunicativa, dado que gesticulamos até mesmo 
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ao falar ao telefone ou fazendo um áudio gravação, mesmo quando não somos 

observados. Kita e Alibali (2007, p.2, nossa tradução) completam que os “gestos 

revelam aspectos do pensamento do orador que não podem ser totalmente 

verbalizadas […]” podendo ir além de “apenas” comunicar. 

Para McNeill (2000), o componente gestual possui uma grande importância 

na elaboração do discurso pelo locutor, ocorrendo mesmo uma interação entre os 

gestos e a cognição. Não que McNeill (2000) considere a fala um elemento menor, 

ao contrário, o autor pondera que ela, estando presa a um grande conjunto de 

regras sociais e formais, pode ser menos representativa do processo cognitivo. 

Para o autor, o gesto não está sujeito a estes regramentos linguísticos e mostra a 

“[...] parte da criatividade” (MCNEILL, 2000, p.272, nossa tradução) do discurso. 

Por essa perspectiva de que os gestos não estão presos às regras 

gramaticais, McNeill (1992, p.40, nossa tradução), traz que os “[…] gestos 

espontâneos podem ser precisos para revelar estágio primitivo do discurso […]”. 

Para o autor, por estarem os gestos livres dos regulamentos gramaticais, eles 

podem marcar ou realçar os pontos que o orador deseja dar ênfase, ou mesmo 

revelar ao espectador uma ideia ou outro aspecto que ainda não esteja 

plenamente formado na consciência do locutor. 

Ao contrário da fala, que para McNeill (1992, p.128, nossa tradução) 

apresenta uma rigidez gramaticalmente formal, os gestos podem ser usados como 

um sinalizador de relevância ou de ênfase, funcionando como elemento essencial 

de marcação. Esta disparidade de estrutura entre a fala formal e os gestos livres e 

de completude “[...] se torna evidente em frases complexas [...]”. O autor afirma 

que a interação gesto e a fala produz um novo significado para o discurso, 

tornando-o mais denso. 

Para McNeill (1992, p.313, nossa tradução) o discurso “[...] é uma 

construção mental que faz parte do esforço do falante para construir unidades 

significativas de contexto e de ideias9”, justifica sua afirmação, recorrendo a 

Vygotsky (1987) e diz que o conjunto da fala e gesticulação forma um só meio de 

comunicação e expressão. 

 

9It is a mental construction that is part of the speaker's effort to construct a meaningful context and 

ideia units within it.  
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[...] como uma unidade psicológica mínima no sentido de Vygotsky 
a menor unidade que mantém as propriedades essenciais de um 
todo. O todo preservado neste caso uma imagem e uma categoria 
de significado linguisticamente codificada é uma unidade deste tipo 

que encontramos na janela fala gesto”. (MCNEILL, 1992, p. 313, 
nossa tradução) 
 

A importância do estudo dos gestos, como representação das mudanças 

cognitivas, segundo Goldin-Meadow (2003), pode ser evidenciada no processo de 

aprendizagem. Para a autora, durante o processo de aprendizagem, novas 

construções mentais são formadas e conceitos são construídos pelo aprendiz, 

podendo os gestos serem bons indicadores da evolução deste processo. 

Já as palavras, segundo Sweetser (1992), muitas vezes, não comportam 

sozinhas as ideias que, em geral, são mais amplas, ficando estas então limitadas 

ou contidas. O veículo, a palavra, pode deformar o próprio conteúdo. O autor 

afirma que a cognição humana se realiza de um modo não computacional, não 

linearmente sucessivo, mas a cognição é, sim, caracterizada por uma capacidade 

de sensação responsiva. O autor conclui que reagimos a estímulos externos 

captados por um conjunto de meios e, com base nos conceitos e experiências 

anteriores já captados, realizamos o processo cognitivo. 

Dentro deste contexto, Coulson e Oakley (1992) dizem que a cognição é 

uma forma sensível e criativa de responder, agir, sentir, transformar e dar sentido 

ao mundo. Assim, a cognição humana só pode ser entendida como uma forma 

culturalmente e historicamente constituída. 

Temos, então, que o gesto, além de sua faceta comunicativa, pode, em 

certas situações, dar indícios dos conceitos utilizados para formação do discurso. 

Essa habilidade dos gestos deve-se a sua liberdade de execução e uso. Por 

último, temos que os gestos, com sua ação sobre a cognição, se tomam mais 

evidentes nos processos de aprendizagem. 

 

1.3.1 A aprendizagem 

Goldin-Meadow (2006), de suas pesquisas com crianças, traz que os 

gestos revelam o estado cognitivo do locutor permitindo que o interpretante, por 

sua vez, possa intervir no processo de aprendizagem. Para a autora, o gesto tem 

o potencial de funcionar como artífice no processo cognitivo, pois  
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[..] quando somos confrontados com um problema difícil de 
resolver, as pessoas acham útil externar seus pensamentos por 
exemplo, escrever um problema, libertando assim recursos 
cognitivos que podem então ser usados para resolver o problema. 

(GOLDIN-MEADOW, 2006, p.37, nossa tradução).  
 

Para a autora, os gestos possuem atuação semelhante à escrita neste 

processo de aprendizagem, permitindo alocar recursos no ambiente externo e 

liberando, assim, o locutor da tarefa de memorizar. Roth (2001, p.373) completa 

que os gestos podem fornecer pistas, que nos permitem vislumbrar algumas 

“verdades escondidas na mente do falante”. Para o autor, o gesto ainda se mostra 

como uma janela para a mente que, durante o processo de aprendizagem, pode 

expor as conjecturas ou as hipóteses em criação pelo aprendiz, fornecendo 

detalhes não presentes na fala. 

Em suas pesquisas sobre temas matemáticos, Goldin-Meadow (2003, 

2006), trabalha com expressões aritméticas do tipo 7 +6 + 4 = __ + 4, nas quais os 

sujeitos, além de resolverem as tarefas, têm que explanar sobre suas estratégias 

de solução. A autora mostra, nos resultados da pesquisa, que a compreensão, por 

parte dos interpretantes, pode variar a depender do tipo de gesticulação usada na 

explanação, na sua sincronicidade e assincronicidade com a fala. Para a autora 

(2003), o entendimento de uma explanação apresenta sensível diferença, para 

melhor, quando o orador usa gestos assíncronos. 

Goldin-Meadow (2003) nos traz o princípio de separação entre gestos, 

síncronos e assíncronos10. Para a autora, bem como para McNeill (2000) e Kita e 

Alibali (2007), podemos considerar o gesto síncrono como aquele executado de 

modo concordante, tanto em tempo como em conteúdo com a fala, 

acompanhando em ideias e os conceitos, até mesmo em sobreposição a fala. Já o 

gesto assíncrono não apresenta essas características, mas é complementar ao 

discurso, ou melhor, pode mostrar aspectos que não estão presentes na fala. 

Entretanto, independentemente do tipo de gesto usado, síncrono ou 

assíncrono, podemos dizer que, nas palavras de Goldin-Meadow (2003, p.70, 

nossa tradução), “[...] descobrimos que o gesto está associado com a 

 

10Para os termos do original em Inglês: Match usaremos como tradução o termo na Língua 

Portuguesa síncrono, e para Mismatch o temo assíncrono. 
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aprendizagem. Pode ser em certos momentos um índice da instabilidade cognitiva 

e reflete o pensamento ainda não encontrado na fala [...]”, sendo um instrumento a 

ser estudado pelos profissionais da educação. Temos, então, que, para alguns 

autores, os gestos são produzidos paralelamente à fala, tendo ou não uma 

sincronicidade, temporal ou de conteúdo. Essas pesquisas mostraram que existem 

diferenças na compreensão pelo interpretante, com resultado para melhor quando 

usamos gestos assíncronos, o uso de gestos em si já apresenta benefícios no 

processo de aprendizagem. 

 

1.3.2 A matemática: práticas comunicativas 

A comunicação matemática se processa por um conjunto de signos e 

significados próprios, que são distintos das línguas em geral. Essas práticas 

comunicativas, de acordo com Fernandes (2008, p.52), são [...] palavras, 

diagramas, gráficos, escritas, gestos e outros [...]. Segundo Arzarello e Sabena 

(2014), o falante (locutor), na elaboração do seu discurso, pode utilizar várias 

montagens superficiais distintas como a fala, uma conjunção de fala e gestos ou 

somente gestos, e todas essas formas de comunicação podem transmitir o 

conceito (a enunciação). Essa combinação, entre signos matemáticos e as 

gesticulações, explora o aspecto visual da comunicação. 

Para Presmeg (2006), a importância da visualidade na Educação 

Matemática é cada vez mais reconhecida. O processamento visual das 

informações em muito colabora com a cognição, “[...] afinal de contas, a 

matemática é um assunto que tem diagramas, tabelas, arranjos espaciais de 

significantes, tendo símbolos, e outras inscrições como componentes essenciais 

[...]” (PRESMEG, 2006, p.2, nossa tradução). A visualização implica em um 

processo e a transformação de uma imagem. O que pode ser corroborado com os 

estudos de Sacks (2010), que investiga como se dá a interpretação de mundo 

pelos Surdos, quando a visão é a principal fonte de informações. 

A conexão entre o gesto e a imagem visual foi destacada por Presmeg 

(2006, p. 26, nossa tradução) quando observava o uso de gestos por professores 

e seus alunos. A autora considera que o gesto é “[...] um dos indicadores mais 

seguros da presença de pensamento visual no ensino e na aprendizagem da 
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matemática [...]”. Os gestos seriam, assim, um tipo de mediação semiótica 

compatível com as teorias da corporeidade. 

As características visuais dos gestos podem invocar, segundo Goldin-

Meadow (2003), tanto situações concretas como metafóricas que são 

compartilhados entre locutor e interpretante em um discurso. Esta “mise en 

scène”11 dos gestos permite dar ao discurso uma noção de movimentos ou ação 

que pode não estar presente na fala. Os gestos, como elementos tridimensionais, 

dispõem de uma maior quantidade de recursos para gerar significados, com muito 

menos significantes. 

1.4 TIPOLOGIA 

A fala12 e os gestos, que durante muito tempo foram considerados como 

itens separados, para Kendon (1992), são partes complementares de um só corpo 

comunicativo. Os gestos são “[...] formas não faladas de ação que podem ser 

integradas com as formas verbais” (KENDON, 1992, p. 49, nossa tradução). 

Há estudos que indicam que os gestos podem ser uma ferramenta valiosa 

em pesquisas. McNeill (2000) nos traz um estudo comparando os discursos em 

duas línguas: Japonês e Inglês, que possuem grandes diferenças estruturais, de 

vocabulário e de sintaxe entre si, mas ambas apresentaram o uso de gestos com 

alto grau de semelhança. Traz ou autor que: 

 
[...] no contexto da comunicação, eles [professores de línguas] 
devem ajudar os alunos a ter conhecimento sobre as implicações 
culturais e psicológicas do processo de comunicação. [...] através 
de paralinguagem, movimento corporal, expressão facial, 
proxêmica13, acima de tudo, através do ritmo, especialmente o 
ritmo, o veículo essencial para a síntese da imagem e da 

linguagem na formação do enunciado. (MCNEILL, 2000, p.292, 
nossa tradução) 
 

Haviland (2000), em seu estudo sobre a importância dos gestos na 

comunicação, em diversas culturas, a italiana, as primitivas australianas e indo-

 

11Do Francês atuação teatral. 
12Consideramos como fala a comunicação verbal, seja ela oral ou sinalizada. 
13"proxémica", estudo do espaço de proximidade ou distância entre indivíduos, notadamente do 

ponto de vista comportamental, cultural ou social, segundo Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa, disponível em: 
 http://www.priberam.pt/dlpo/prox%C3%A9mica [consultado em 08-10-2014]. 
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americanas, nos traz o uso destes, de modo complementar ou suplementar a fala. 

O autor explica que os gestos completam a fala em termos de orientação e 

movimentação, indicando as posições e possíveis alterações destas, dos 

elementos (objetos ou pessoas) no discurso e a forma que são usados. Kita e 

Alibali, (2007) dizem que os gestos são movimentos do corpo, desenhar algo no 

ar, descrever ou simular um movimento ou mesmo marcações espaciais. 

McNeill (1992) traz que os gestos apresentam, de um modo geral, as 

seguintes caraterísticas: são sintéticos, ou seja, apresentam a ideia toda; não se 

combinam entre si, ou melhor, não foram sentenças gestuais; não possuem 

significado determinado. Assim, num mesmo discurso, um mesmo gesto pode 

representar ideias distintas, bem como gestos diferentes podem representar um 

mesmo significado. 

De seus estudos, Kendon (1992) e McNeill (2000) trazem uma subdivisão 

analítica do que consideram um gesto. Na Figura 1, temos uma representação da 

sequência das partes que compõe esta subdivisão. Segundo McNeill (2000), os 

gestos, mesmo não possuindo uma estrutura morfológica definida, podem ser 

segmentados para um estudo. O autor alerta que nem todas as marcações 

mostradas na Figura 1, a seguir, precisam ser, necessariamente, executadas. 

 
Figura 1 – Formas gestuais 

 
Fonte: McNeill (2000). 

 
Segundo Kendon (1992), os gestos podem assumir o papel principal na 

comunicação, emergindo em situações especiais tais como entre trabalhadores de 

locais barulhentos, sinais entre jogadores de truco ou de futebol, e com uma 

estrutura linguística, mesmo que elementar, estruturada. Por outro lado, temos os 
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gestos que acompanham a fala em um discurso, aqueles que, segundo Butcher e 

Goldin-Meadow (2000, p.236), “[...] quando as pessoas falam, elas produzem uma 

variedade de tipos de gestos, e cada tipo de gesto tem um tipo de característica 

do discurso em que ele ocorre”. 

Para Havilland (2000), McNeill (1992 e 2000), Butcher e Goldin-Meadow 

(2000) e Liddell (2000), os gestos podem ser classificados em: icônicos, 

metafóricos, rítmicos e dêiticos. McNeill (2000, p.139, nossa tradução) traz que os 

gestos icônicos e rítmicos são fortemente descompromissados com regras e 

padrões, atribuindo-lhes fortes ligações com o pensamento do locutor “[...] eles 

são o olhar mais próximo às ideias da outra pessoa que nós, os interpretantes, 

podemos ter”. Os gestos dêiticos, que são os de apontamento, servem como uma 

complementação à fala. Segundo McNeill (2000), estes podem ser ou não 

redundantes com a fala. Os gestos dêiticos, por exemplo, são muito usados com 

palavras: este, aquele, você etc.  

Sobre gestos dêiticos, Liddell (2000) e Havilland (2000) comentam que são 

os que acompanham a fala, são comumente utilizados em todas as línguas. Sejam 

estas línguas pertencentes aos mais diversos troncos linguísticos ou mesmo a 

grupos culturais. Segundo os autores, é nas línguas de sinais que os gestos 

dêiticos, acabam por incorporar-se ao discurso, tal qual uma sinalização 

complementar, ocupando, então, outra função gramatical, tal como: os casos de 

classificação ou de ênfase. Nesse ponto, nós acreditamos estar em uma linha 

tênue da diferenciação entre gestos e sinais para as línguas de sinais. 

Aos gestos icônicos Kendon (1992, p. 53, nossa tradução) acrescenta que 

“[...] podem ser usados para adicionar significado [...]”; portanto, de uma forma 

simplificada, eles representam algo físico ou um conceito cultural bem definido. O 

gesto icônico pode ajudar no discurso, para o autor, dando mais contextualização 

à fala, tonando o discurso mais preciso, como, por exemplo, descrever a forma 

física de uma pessoa. Pode também descrever algo não fisicamente presente, 

mas cultural ou eventualmente sensível, como a presença de “batedores de 

carteira”. Segundo a classificação de McNeill (2000), o gesto icônico deve possuir 

um sincronismo com a fala, devendo ainda incluir uma relação formal íntima com o 

conteúdo semântico que está sendo dito. 



41 

Dos “gestos rítmicos”, McNeill (2000) nos traz que são gestos que podem 

ser ditos como batidas, ou melhor, são batidas rítmicas de um dedo, da mão ou do 

braço. Os gestos rítmicos podem ser tão curtos quanto um só movimento, para 

marcar um ponto importante em uma conversa, um ponto de inflexão, ou mesmo 

uma série de repetições que poderiam, por exemplo, destacar um conceito crítico. 

McNeill (2000) nos conduz a crer que os gestos rítmicos, definidos com simples 

movimentações, possuem um conteúdo cognitivo importante e complexo, 

refletindo a relevância, para o locutor, deste tópico do discurso. 

Para explicar o conceito de ponto de inflexão, McNeill (2000) traz que é o 

ponto do discurso em que desejamos dar ênfase, realçar. Essa ênfase pode ser 

dada por uma alteração do tom de voz, por uma marcação com gestos ou, ainda, 

por ambos. Quando nos utilizamos de gestos, executamos movimentações com as 

mãos e braços, que são concordantes e sincronizados com palavras ou com 

trechos do discurso, dando um aspecto mais denso e forte às expressões deste. 

Os “[...] gestos metafóricos nos permitem pensar em termos de objetos e 

espaço concretos quando o significado é abstrato [...]” (MCNEILL, 2000, p.263, 

nossa tradução). Podemos dizer que os significados dos gestos metafóricos são 

ligados a fatores culturais específicos. Sobre metáforas, o autor traz um exemplo 

de quanto as metáforas carregam consigo conhecimentos socioculturais: “[...] 

passado: sólido, ainda fresco na memória; presente: concreto e vivido; futuro: 

desconhecido, caótico [...]” (MCNEILL, 2000, p.164, nossa tradução). Com esta 

metáfora, McNeill (2000) sugere que uma pessoa gesticule, por exemplo, o 

passado como algo para trás de seu corpo e o futuro à frente. Na matemática, um 

exemplo usual é função crescente e decrescente. 

Citando Arnheim14, McNeill (2000, p.267, nossa tradução) afirma que “[...] o 

gesto (metafórico) revela o imaginário do pensamento [...]”. Para este autor trazido 

por McNeill (2000), a representação do pensamento pela fala, o torna algo 

estático, imóvel, algo acabado. Com os gestos metafóricos, temos que “[...] as 

imagens são o meio do pensamento [...]” (MCNEILL, 2000, p.268, nossa 

tradução), que enriquecem o discurso e nos permitem melhor vislumbrar o próprio 

pensamento. 

 

14 ARNHEIM, R. Visual thinking. Berkeley, Los Angeles: University of California Press,1969. 
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Junto dessa definição de gesto, temos o uso do espaço como possuidor de 

um significado para o qual McNeill (2000, p.155) usa o termo “utilização metafórica 

do espaço”. Para exemplificar, o autor traz a marcação em uma posição específica 

de uma pessoa ou objeto, tal como um posicionamento virtual, e sempre que 

chamarmos ao discurso essa pessoa ou objeto, apontamos para a posição 

marcada. 

Usar o espaço como elemento da comunicação, segundo McNeill (2000), 

pode não ser algo nato do ser humano, mas, sim, algo aprendido na convivência 

social, assumindo formas diferentes durante a vida, da infância à condição de 

adulto, isto dentro de uma mesma unidade cultural. As crianças gesticulam 

durante seu discurso sem respeitar as posições relativas dos objetos ou das 

pessoas; elas preferem posicionar os elementos em relação a si próprias, num 

comportamento egocêntrico. Já os adultos tendem a ter uma melhor orientação 

posicional relativa dos elementos do discurso, podendo assumir a posição de 

interpretante. 

Este tipo de uso do metafórico do espaço, também é um recurso usado nas 

línguas de sinais. Segundo Quadros e Karnopp (2004), é um elemento de 

comunicação que contribui para o fluxo do discurso, dando sentido e conexão 

entre os elementos deste. O espaço é considerado um item gramatical nas línguas 

de sinais, é nele que ocorrem as sinalizações, dentro de uma região frontal do 

sinalizador, delimitada tanto horizontal como verticalmente. Para Pizzio et al. 

(2009), o uso do espaço é uma das características mais marcantes das línguas de 

sinais, influindo nos aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos do discurso 

sinalizado. 

Quadros (1997) descreve o mesmo processo do uso do espaço de 

aprendizagem realizado por Surdos, como item possuidor de significado e a sua 

função de conectar elementos de um discurso descrito por McNeill (2000) para 

ouvintes. Para Quadros (1997), este processo de aprendizagem ocorre com o 

convívio do aprendiz com falantes da língua estudada, ou melhor, é função de um 

aprendizado social cultural. 

Como contraponto para as classificações citadas acima, temos que, 

segundo Alibali, Kita e Young (2000), existem situações complexas, em que um 

mesmo gesto pode ser classificado ora como dêitico em um trecho, ora como 
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icônico em outro, e isto ocorrendo dentro de um mesmo discurso. Assim, para os 

autores, o ato de separar e classificar os gestos, isolando-os do contexto em que 

foram utilizados, não é uma tarefa simples. Os autores não acreditam que esta 

simples sequenciação poderá ser suficiente para o completo entendimento da 

participação dos gestos no discurso. 

Independentemente de separações ou de classificações, Goldin-Meadow 

(2003) considera que os gestos possuem características próprias e singulares de 

ação, pois “[...] refletem uma imagem global e sintética [...]” (p.184, nossa 

tradução). Assim, quando expomos uma ideia utilizando todas as faces do 

discurso, gesto e fala, teremos uma comunicação ou interação rica, completa e 

eficiente. 

Goldin-Meadow (2003, p.195, nossa tradução) traz ainda que, “[...] na 

verdade, a maneira que os gestos são produzidos frequentemente varia segundo 

os locutores [...]”, ou melhor, diferentes locutores gesticulam diferentemente sobre 

o mesmo tema ou ainda um mesmo locutor pode variar sua forma de gesticular 

sobre um mesmo tema durante um discurso. 

Arzarello e Sabena (2014) completam este ponto de vista com os conceitos 

que sintetizamos nos tópicos abaixo: 

• Os gestos e a fala são partes integrantes e são complementares entre si 

num discurso. 

• As palavras seguem estritas regras linguísticas, tanto as sintáticas quanto 

as morfológicas, mas os gestos têm um comportamento mais holístico e 

livre. 

• As palavras podem ser decompostas em elementos básicos, e cada um 

destes contribuirá para a formação do significado coletivo. Os gestos 

possuem uma característica holística indivisível. 

• Um mesmo gesto pode assumir diversos significados durante um discurso. 

Temos em suma que os gestos, como vimos pelos conceitos destes 

autores: McNeill (1992, 2000), Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006), Havilland 

(2000), Liddell (2000) entre outros, são uma das unidades que compõem o 

discurso e que temos condições de entender, analisar e classificar esses gestos 

segundo suas caraterísticas e função seja ela comunicativa ou cognitiva. 
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1.5 GESTOS VERSUS SINAIS 

A distinção entre sinais socialmente aceitos e estáveis e os gestos 

empregados no discurso nem sempre é fácil, “[...] mesmo com uma compreensão 

competente da língua de sinais [...], que têm significado identificável a priori.” 

(HEALY, RAMOS, FERNANDES, 2015, p.22).   

Reconhecer um sinal como um elemento linguístico implica, para Kendon 

(2008), em uma série de passos. Podemos começar definindo o que significa um 

sinal em uma língua de sinais, para o autor é o equivalente a um item lexical o 

qual é composto por unidades discretas e recombináveis. Assim, em uma língua 

de sinais, um sinal, componente do seu léxico, pode ser “[...] analisado como se 

fosse formado a partir de combinações de formas de mãos, orientação das mãos, 

localização da articulação e padrão de movimento” (KENDON, 2008, p. 349, nossa 

tradução). Essa combinação de parâmetros dará uma identidade ao sinal, ao qual 

estão associados significados. 

De acordo com Kendon (2008), o sinal, considerado como item linguístico, 

possui a característica de poder ser empregado em combinações de dois ou mais 

sinais, e estes agrupamentos são organizados em frases, construídos de acordo 

com regras comparáveis às regras de morfologia e sintaxe na linguagem falada. 

Segundo Kendon (2008), as línguas que usam o canal visual-gestual 

possuem características estruturais distintas das orais, principalmente na questão 

dos morfemas, que dão origem a uma gama de sinais. Essas derivações permitem 

que se criem amplas variações de marcação. O autor exemplifica esta derivação 

citando os verbos de concordância15,os quais incorporam movimentos que 

modificam o significado da frase, passa-se de “dou para você” para “você dá para 

mim” simplesmente alterando o sentido do movimento. 

Sobre os gestos, Kendon (2008) nos traz, dos trabalhos de McNeill (1992, 

2000) e de outros autores que seguem essa linha de estudo, a definição de que 

eles são “[...] ações manuais que os falantes frequentemente produzem enquanto 

falam” (p.349), sendo então produções pessoais, espontâneas e acomodadas 

para uma significação imediata. O autor afirma “[...] que os gestos são 

 

15Designação usada por Felipe (2007) 
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considerados manifestações diretas das imagens mentais e são holisticamente 

expressivos” (KENDON, 2008 p.349, nossa tradução), e é esse último item que faz 

os gestos serem bem diferentes dos sinais. 

Em suma, para esta tese, nós nos apoiamos nos conceitos de Kendon 

(2008), para o qual os sinais são entendidos como marcações linguísticas 

socialmente aceitas e estáveis. Em oposição a esses, temos os gestos que são 

“[...] frequentemente denominados como forma de comunicação não verbal”. Os 

gestos, dada a sua liberdade de forma, podem conter, concentrar ou mesmo 

sintetizar todo um conjunto de informações ou conceitos, em poucas ou mesmo 

em uma única marcação. 

Para McNeill (1992), sobre qualquer ponto de vista que se possa analisar, 

os gestos não são padronizados, o que não ocorre com os sinais que estão presos 

a significados e a estruturas sintáticas e morfológicas socialmente estáveis. Esta 

separação entre sinais e gestos deve ser trabalhada em relação à função 

representativa destes no interior do discurso ou, dito de outro modo, se a 

marcação executada participa ou não do corpo da fala. 

Neste capítulo, vimos que os gestos, elementos tridimensionais, dispõem 

de uma variedade de recursos para gerar significados. Gesticulamos tanto para 

construir como para nos expressar no discurso. O hábito de gesticular é um ato 

cultural, aprendido e desenvolvido socialmente por meio da interação, podendo 

variar em grupos humanos distintos. 

Vimos que os gestos podem ser classificados, dando condições de analisar 

as suas funções no discurso. Diferentemente dos sinais, que estão presos a 

regramentos linguísticos, os gestos não são padronizados. Esta liberdade de ação 

permite vislumbrar particularidades presentes no discurso e que não são 

expressas na fala. 
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CAPÍTULO 2 

 VISITANDO A LITERATURA 

Neste capítulo, explanaremos como ocorreu a busca de teses ou 

dissertações que abordavam temas semelhantes a este trabalho. Iniciamos 

definindo os elementos centrais de nossa tese como sendo: a significação da 

participação dos gestos no discurso matemático de Surdos, usuários da Libras. 

Partimos, então, com esta premissa para levantar elementos que possam ser 

agregados a esta tese. Buscaremos, para os trabalhos nacionais, os publicados 

após o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta o ensino, 

o uso e a divulgação da Libras; para as pesquisas internacionais não serão 

adotados limites temporais. 

Nesta busca, iniciamos com visitas a alguns bancos de teses e dissertações 

de instituições nacionais com renome na área da Educação Matemática ou 

correlatas, bem como o banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

O método utilizado para a seleção dos trabalhos a serem analisados foi: 

primeiro, uma separação preliminar com base em palavras-chaves; nesta fase, 

fizemos uma captura dos dados elementares do trabalho (autor, ano, instituição, 

título e objeto de pesquisa). Terminada a seleção inicial, realizamos uma 

eliminação dos trabalhos em duplicidade e com propostas diversas do foco desta 

pesquisa. 

Na terceira etapa de seleção, devido ao grande número de trabalhos 

apartados, passamos a executar uma leitura transversal dos respectivos resumos. 

Com essa leitura, completamos o perfil dos trabalhos localizados, com as 

informações sobre área de concentração, objetivo da pesquisa e sujeito de 

pesquisa. Por fim, com os trabalhos restantes da etapa anterior, passamos para a 

realização de uma leitura detalhada dos mesmos resumos, com a captura de mais 

alguns aspectos dessas pesquisas e, com isso, separamos os que poderiam 

colaborar com o presente trabalho. Os achados da pesquisa estão sintetizados na 

Tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1 – Resumo da Pesquisa de Trabalhos Nacionais 
  Busca inicial Primeira 

seleção 
Leitura 
transversal 

Análise do 
resumo 

Leitura 
integral 

CAPES 1ª 721 123 22 3 0 
USP 94 94 94 3 3 
UNESP 37 30 30 2 1 
UNICAMP 393 130 130 2 0 
UNIAM 15 15 3 2 2 
UEM 81 33 33 3 3 
UFSC 64 50 45 0 0 
CAPES 2º 68 48 33 4 1 
E.M.p/S. 30 38 0 0 0 
IBICT 110 10 10 8 8 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 
2.1 AS TESES E DISSERTAÇÕES 

Para buscar trabalhos correlatos, definimos alguns critérios de limitantes, 

começando por: em quais locais, como fazer e o quê procurar. Nessas definições, 

optamos por uma busca de teses e dissertações de possuíssem palavras-chaves 

semelhantes ao nosso foco de interesse, como: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 

SURDO, SURDA, SURDEZ, LIBRAS E GESTO, e incluímos os mesmos verbetes 

no plural. Em alguns casos, foi necessário, dado ao grande número de trabalhos 

localizados a aplicação de alguns filtros adicionais, que serão descritos a seguir. 

Decidimos começar pelos trabalhos nacionais, investigando os bancos de 

teses, tais como: CAPES, Universidade de São Paulo - USP, Universidade 

Estadual Paulista - Unesp, Universidade Anhanguera de São Paulo - Uniam, 

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Universidade Estadual de Santa 

Catarina - UFSC e Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

Iniciamos com o Banco de Teses da CAPES, no qual procuramos as 

pesquisas ali depositadas. A partir de algumas palavras-chave, localizamos os 

seguintes trabalhos: SURDO (s) com 128 eventos; LIBRAS com 166 eventos; 

GESTO (s) 158 eventos; SURDEZ com 177 eventos e SURDA (s) com 92 

eventos. Nesta pesquisa inicial, elaborada em início de 2016, não fizemos nenhum 

tipo de filtragem adicional, seja por área de concentração ou foco principal. Feita 

uma leitura preliminar dos resumos, desse banco de teses, e eliminados os 

trabalhos em duplicidade, foram separadas 123 teses ou dissertações que 

apresentam, pelo menos transversalmente, ligação com o tema de nossa tese. 
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Este grupo de 123 trabalhos se encontra distribuído em: um na área de 

ADMINISTRAÇÃO, dois em ANTROPOLOGIA, oito em ARTES ou MÚSICA, dois 

em CIÊNCIAS DA SAÚDE ou MÉDICA, dois em CIÊNCIA DAS RELIGIÕES, um 

em COMUNICAÇÂO, vinte e seis em EDUCAÇÂO, oito em EDUCAÇÃO DE 

CIÊNCIAS E MATEMÁTICA e ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, dois em 

EDUCAÇÃO FÍSICA, um em CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, dezessete em DESENHO 

INDUSTRIAL, COMPUTAÇÃO, ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO, 

ELÉTRICA ou MECÂNICA, um em ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, um em 

ENSINO -APRENDISAGEM, três em FONOAUDIOLOGIA, quatorze em LETRAS 

ou LITERATURA BRASILEIRA, dezoito em LINGUÍSTICA E LINGUÍSTICA 

APLICADA, onze em PSCICOLOGIA, três em CIÊNCIAS SOCIAIS E 

HUMANIDADES, e dois de outras áreas. Depois de feita uma leitura transversal 

de seu resumo, separamos 22 trabalhos, três teses e dezenove dissertações, para 

uma análise posterior. 

Passamos, então, a pesquisar os depositados no Banco de Trabalhos 

Acadêmicos da USP. Neste encontramos, usando as mesmas palavras-chave da 

busca anterior, uma quantidade muito superior de trabalhos, bem como uma maior 

amplitude temporal. Diante desta constatação, optamos por buscar combinações, 

aos pares de palavras-chave, em que um dos termos fosse EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA; desta maneira, foram obtidos 94 resultados. Após uma leitura 

parcial de cada resumo, nós separamos três teses, que poderiam contribuir para 

este trabalho, para uma análise posterior. 

Seguimos para Banco de Teses da UNESP do Campus Rio Claro. Com a 

palavra-chave “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA” foram localizados 10 trabalhos, com a 

palavra “SURDO” obtivemos sete resultados, para “SURDEZ” e “GESTO” foram 

localizados 10 resultados cada. Destes 37 itens, retiramos as sobreposições e 

após o exame superficial dos resumos, apartamos dois trabalhos para uma leitura 

de resumo mais detalhada. 

Quanto ao Banco de Teses da UNICAMP, o encontramos subdivido em 

diversas áreas do conhecimento. Assim, nós optamos pelos subgrupos da 

Faculdade de Educação (FE) com 3291 documentos, o Instituto da Linguagem 

com 2187 títulos e o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica 

com 1652 títulos. Seguimos a busca com as palavras-chave “EDUCAÇÃO 
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MATEMÁTICA”, encontramos 97 resultados, “SURDO” com 53 resultados, 

“GESTO” com 93 resultados, “SURDEZ” com 115 respostas e, por fim, “LIBRAS” 

com 35 resultados, num total de 393 itens, com muitas sobreposições. Retiradas 

as sobreposições e trabalhos já localizados, restaram 130 trabalhos dos quais 

foram lidos transversalmente os resumos, separamos duas teses para reexame, 

pois aparentavam serem passíveis de completar nossa pesquisa. 

O Banco de Teses da UNIAN não disponibiliza um acesso on-line direto aos 

seus trabalhos, mas localizamos no site do grupo de pesquisa “Rumo a uma 

Educação Matemática Inclusiva” 15 trabalhos, sendo que são três da área da 

surdez. Estes trabalhos já eram de nosso conhecimento, pois pertencemos ao 

mesmo grupo de estudo e a mesma instituição. Deste conjunto de trabalhos, 

selecionamos duas teses que abordam temas correlatos. 

No Banco de Teses da UEM, dada a profusão de trabalhos em diversas 

áreas do conhecimento, optamos novamente por uma busca em conjunto de 

palavras, com as combinações: “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA e SURDO” com 18 

trabalhos; para “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA e SURDEZ” localizamos 13 

trabalhos, com “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA e GESTO” obtivemos 20 trabalhos, e, 

por fim, com “EDUCAÇÃO MATEMÁTICA e LIBRAS” outros 30 resultados. Destes 

81 trabalhos, apartadas as repetições e trabalhos já localizados, restaram 33 itens, 

dos quais foi feita a leitura parcial dos resumos e restaram três com temas 

relevantes para nosso trabalho. 

A visita seguinte foi ao Banco de Teses da UFSC. Este site possui 

ferramenta de busca avançado ou seletiva, o que nos possibilitou uma melhor 

identificação dos trabalhos e, novamente, devido ao grande número de itens, 

optamos pela busca do conjunto de palavras que incluíssem obrigatoriamente 

“EDUCAÇÃO MATEMÁTICA”. Iniciamos nossa busca com “SURDO” localizando 

48 trabalhos, “SURDEZ” com sete trabalhos, “GESTO” com quatro trabalhos e, por 

fim, “LIBRAS” com cinco trabalhos. Eliminadas as sobreposições e trabalhos já 

localizados, foi feita uma leitura transversal dos resumos dos 45 trabalhos 

apartados, mas não encontramos nestes grupos temas ou abordagens comuns a 

nossa proposta. 

No fim do primeiro semestre de 2016, o site da Capes sofreu uma alteração 

na disposição, portanto, esta pesquisa, neste site teve de ser refeita. Foram 
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localizados nessas novas buscas 886 eventos com a palavra-chave SURDO (s); 

921 eventos com LIBRAS; 1586 eventos com GESTO (s); 1090 eventos com 

SURDEZ e 606 eventos com SURDA (s). Dado ao grande número de trabalhos e 

sendo muitos anteriormente localizados nos bancos já vistos, optamos, mais uma 

vez, por aplicar algum tipo de filtro, apartando apenas os trabalhos alocados em 

áreas de concentração correlatas. 

Devido à profusão de áreas que abordam temas matemáticos e as 

ferramentas disponíveis deste site, selecionamos as áreas de concentração da 

Educação Matemática, Educação em Ciências e Matemática, Ensino de Ciências 

e Matemática, Ensino de Ciências e Educação Matemática e, por fim, Ensino de 

Matemática. 

Para o grupo de áreas de concentração acima, ao aplicarmos a palavra-

chave SURDO (s), encontramos 19 trabalhos; LIBRAS com 20 trabalhos; GESTO 

(s) 8 trabalhos; SURDEZ com 12 e SURDA (s) com 9. Eliminando de pronto as 

sobreposições e os trabalhos já vistos, restaram 33 itens. Estes trabalhos 

passaram por uma leitura breve de seus resumos; com isso, foram separados 

quatro para uma leitura detalhada. 

Nesta busca por trabalhos com temas que poderiam colaborar com a nossa 

tese, passamos por uma visita ao site “Educação Matemática para Surdos”16. Este 

site apresenta uma coleção de 30 trabalhos entre Teses e Dissertações. Estes 

trabalhos possuem um elo comum entre si, abordam temas sobre a surdez e a 

Educação Matemática, sendo uma coletânea de diversos programas de pós-

graduação. Todo esse conjunto de trabalhos, felizmente, já tinha sido localizado 

nas nossas visitas aos demais bancos. 

Por fim, empreendemos uma visita à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações – IBICT – para conhecermos as pesquisas ali depositadas. A partir 

das combinações de EDUCAÇÃO MATEMÁTICA com palavras-chave, 

localizamos os seguintes trabalhos: SURDO (s) com 30 eventos; LIBRAS com 21 

eventos; GESTO (s) 28 eventos; SURDEZ com 14 eventos e SURDA (s) com 17 

eventos. Feita uma leitura preliminar dos resumos deste banco de teses e 

realizada a eliminação dos trabalhos em duplicidade, foram separadas 110 teses 

 

16 https://ersalles.wordpress.com/ 
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ou dissertações. Estes trabalhos passaram por uma leitura transversal de seus 

resumos, em buscas de compatibilidade com o tema desta tese, restando, então, 

10 trabalhos para leitura transversal dos seus resumos, e então uma nova 

seleção. Dessa leitura, restaram dois trabalhos com alguma relação com esta 

tese. 

Terminada essa seleção preliminar em que focamos numa leitura 

transversal de resumos, buscando correlações com nosso trabalho e método de 

pesquisa, e eliminados os trabalhos em duplicidade ou fora do escopo deste 

projeto de pesquisa, restaram um total 27 teses ou dissertações. Neste conjunto 

menor de trabalhos, foi feita uma releitura de seus respectivos resumos, agora de 

forma mais lenta e detalhada, levando em consideração seus objetivos 

declarados, o seu objeto, sua metodologia e seus sujeitos de pesquisa. Assim, 

fizemos uma grande eliminação dos trabalhos pré-selecionados, dado que não 

mostraram relação ou contribuição relevante para nossa proposta de pesquisa. Ao 

final, restaram 18 trabalhos de stricto sensu que, devido à proximidade com esta 

pesquisa, foram lidos integralmente. Feita a leitura das 18 pesquisas, descartamos 

as que não eram próximas ao nosso tema em, pelo menos, um aspecto, seja 

pelos sujeitos participantes, pela metodologia ou pelo referencial teórico. Findo 

este processo, foram selecionadas 12 pesquisas, cujas contribuições estão 

presentes no próximo item. 

 
2.2 PESQUISAS NO ÂMBITO NACIONAL 

Neste ponto, traremos as contribuições para este estudo dos trabalhos que 

encontramos no item anterior (item 2.1). As leituras destas pesquisas forneceram 

vários elementos que colaboraram com as nossas análises de dados, trazendo 

alguns pontos de vista que nos deram sustentação conceitual. 

Silva (2012), em sua tese apresentada à Faculdade de Educação da USP, 

trata dos aspectos filosóficos da linguagem por um estudo puramente bibliográfico 

do trabalho de Wittgenstein17. Nessa pesquisa, Silva (2012) toma como base 

obras do próprio Wittgenstein, bem como várias publicações de alunos dele e 

análises feitas por outros autores. A autora tem o objetivo analisar a significação 

 

17Ludwing Joseph Johann Wittgenstein, filosofo austríaco, do início do século XX, com trabalhos 
nos campos da lógica, filosofia da linguagem, da matemática e da mente. 
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de representações químicas a partir da filosofia de Wittgenstein. Por fim, seus 

resultados sugerem a necessidade de redirecionamento de foco no Ensino de 

Ciências, de modo a que se evite apenas observar as suas representações. 

Para Silva (2012, p.80), a Matemática é uma ciência que se preocupa da 

abstração, mas faz usos de signos: símbolos, grafias ou mesmo palavras, reais 

para se expressar, pensar e elaborar suas conexões, como, por exemplo, “[...] as 

representações do número 5 [...]”. Assim, o que vemos ou grafamos são 

significantes (representações reais) de um ente matemático abstrato. 

Na matemática, como em outras ciências, damos novas significações para 

signos já existentes na linguagem cotidiana e, segundo Silva (2012), com isso, ao 

serem reconhecidos lexicalmente, eles assumem novos significados, totalmente 

distintos do uso comum. Dessa forma, a raiz quadrada, por exemplo, não se refere 

às características de uma parte de uma planta. 

Para Silva (2012), estes signos ou representações concretas de itens 

abstratos e as relações entre eles devem ser premeditadas, já que “[...] a 

significação de atribuímos a um signo, depende na maioria das vezes do uso que 

fazemos da linguagem [...]” (SILVA, 2012, p.216), e as expressões utilizadas são 

elas próprias o lado concreto do conceito, pois “[...] geram um processo mental em 

que a pessoa imagina o objeto correspondente [...]” (SILVA, 2012, p. 217). Para a 

autora, entender essa sequência: abstrato, concreto, concreto, abstrato, é 

compreender a correlação entre a construção abstrata e as conclusões de novos 

conceitos. 

A autora ressalta a importância do entendimento das relações entre os 

signos, ao comentar sobre as construções gramaticais da língua natural e de sua 

correspondente científica. Silva (2012) afirma que em ambas teremos construções 

que aparentemente estão corretas, mas não possuem significados algum ou ainda 

podem produzir resultados não desejados, isto é, não são admissíveis para aquela 

situação. 

 
[...] entendemos a expressão “gramática” como sinônimo de 
“regras de uso” na linguagem [...] a forma como usamos uma 
palavra ou expressão [...] algumas frases mesmo que corretas 
gramaticalmente podem não fazer sentido. (SILVA, 2012, p.193) 
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Para Moreira (2007), “[...]o significado dos signos é dado pelas relações 

desse signo com os outros signos [...]” frase que a autora apresenta um conceito 

que atribui a Saussure (1995 apud MOREIRA, 2007, p.30), ou dito de outra forma, 

o significado efetivo de uma palavra, sinal ou gesto, dependerá das relações 

desses com os demais elementos do discurso. 

Moreira (2007) tem com metodologia de sua pesquisa a observação da 

interpretação de uma estória infantil em Libras por um colaborador surdo, com o 

objetivo de descrição dos sinais referentes a pronomes e verbos indicadores em 

Libras. Seu referencial teórico é Lidell (1995,1996, 2000, 2003), Langacker 

(1987,1991, 2000), Fauconnier (1985) entre outros. Os resultados de Moreira 

(2007) revelaram como os surdos se utilizam do espaço para construir e 

representar personagens num discurso e a interação desse com as sinalizações 

usadas em Libras. 

De sua análise, Moreira (2007), assim como Alibali, Kita e Young (2000), 

declara que a simples separação e classificação dos gestos poderá não ser 

suficiente para o completo entendimento da participação desses no discurso. Na 

compreensão de Moreira (2007), um mesmo signo pode ter vários significados 

dentro de um único discurso. 

Barbosa (2013), em sua pesquisa, trabalha com o estudo de uma 

interpretação, em Libras, de uma estória infantil por um Surdo, de formação 

superior, com o objetivo de investigar o uso do espaço na língua de sinais como 

elemento importante na comunicação. A autora usa como referencial teórico as 

ideias de Van Hoek (1997) e de Liddell (2003) Como resultado, ela mostra a 

importância da organização espacial e a retomada das personagens pelo 

sinalizador ao longo da narrativa. 

A autora, durante sua análise, faz a identificação entre as locações reais e 

as marcas referenciais usadas pelo locutor, afirmando que sendo uma língua 

espacial, Libras se utiliza do espaço como elemento essencial um de seus 

parâmetros e nele é possível identificar as correlações entro o real e o figurativo. A 

dissertação Barbosa (2013), tal qual a de Moreira (2007) baseou-se na 

interpretação uma estória infantil interpretada por uma colaboradora, em Libras 

com uma preocupação com o uso do espaço neutro. 
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Zanquetta (2015) estuda os processos aplicados no cálculo mental de três 

alunos surdos fluentes em Libras que cursavam o 6° ano do fundamental, com o 

objetivo identificar e analisar as possibilidades didáticas de um trabalho com 

cálculo mental. Seu referencial teórico é a Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud (1990), a metodologia utilizada foi a Engenharia Didática. Por fim, seus 

resultados revelaram que a dinâmica proposta apresentada favoreceu a atenção, 

o autocontrole e autoconfiança dos sujeitos surdos com algum déficit de atenção. 

A autora traz a interação do espaço com as marcações na comunicação 

visual espacial. Nesse estudo, ela declara que nas línguas de sinais, o conceito de 

simultaneidade dos elementos “[...] isto é, elementos produzidos ao mesmo 

tempo”. (ZANQUETTA, 2015, 31) é um fator marcante na comunicação. Sendo 

que, segundo a autora, em conversas entre surdos fluentes, esta simultaneidade 

se torna mais evidente. 

Como podemos observar na Figura 2, a frase: sete mais oito é igual a 

quinze, sendo produzida em Libras na sequência de sinais “SETE-OITO, 

JUNT@^SETE^OITO, QUINZE”, os termos faltantes são substituídos pela locação 

espacial.  

 
Figura 2 – Sete mais oito é igual a quinze 

 
Fonte: Zanquetta (2015). 

 

Estas locações espaciais citadas por Barbosa (2013) ou usos de espaços 

como apresentado por Moreira (2007) e Zanquetta (2015) para as línguas de 

sinais, para os autores McNeill (1992), Haviland (1992), Ozyurek (1992) também 

se fazem presentes nos gestos.  

Na tese de Sales (2013), que trabalha com oito alunos surdos do 5º ano 

(antiga quarte série) de uma escola do ensino fundamental, temos a preocupação 

com a localização de sinais específicos. Sinais que, para o autor, poderiam ser 
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utilizados no estudo de matemática, tendo esse trabalho objeto de reconhecer 

elementos básicos de geometria. Seu referencial teórico é embasado em Ribeiro e 

Canguilhem (1991), Fernandes e Healy (2007, 2010, 2011), entre outros; a 

metodologia adotada foi empírica de caráter exploratório, descritivo e qualitativo. 

Seus resultados indicam a importância de se estreitar a interação entre 

universidade e escola. 

Sales (2013) analisa as sinalizações dos Surdos durante suas intervenções, 

e fixa sua atenção em alguns sinais específicos, os significantes dos objetos 

apresentados, ou que sinais podem representar suas propriedades matemáticas. 

Nessa pesquisa, o autor não considera as interações entre os sinais e, 

aparentemente, não reflete sobre a função do sinal estudado no conjunto da 

expressão, dentro de uma perspectiva holística. 

Sales (2013), mostrando uma preocupação na identificação de sinais 

verbetes próprios para objetos matemáticos, apresenta aos seus sujeitos de 

pesquisa figuras geométricas planas (triângulos, quadrados, losangos, etc.), bem 

como material tátil (Tangram). Os participantes foram motivados pelo pesquisador 

a localizar ou atribuir um sinal que melhor represente o item matemático. Nestas 

atividades de identificação das figuras, foram exploradas as características 

matemáticas desses objetos geométricos, tais como: ângulo, relação entre 

ângulos e lados de um polígono, entre outras. 

Nessa mesma linha de busca de sinais próprios, Zanquetta (2015) afirma 

que, em sua revisão de literatura, encontrou 40 sinais diferentes, que são usados 

por Surdos, professores e intérpretes para o conceito matemático de equação. A 

autora conclui que Libras é uma língua ainda em processo de formação e 

estabilização de léxico e, portanto, novas situações requerem novos verbetes e 

que alguns permanecem e outros não. 

Na tese de Frizzarini (2014), assim como Sales (2013) e Zanquetta (2015), 

encontramos uma busca de formas de se expressar em Libras sobre temas 

matemáticos, mas abrangendo as expressões usadas em língua de sinais para os 

subconceitos do item matemático objeto de seu estudo. O trabalho de Frizzarini 

(2014) adota como metodologia a Engenharia Didática; seus participantes são 

sete alunos surdos e uma escola de ensino médio do norte do Paraná. Os 
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resultados obtidos lhe permitiram afirmar que no estudo da álgebra, com alunos 

surdos, devem ser aproveitadas as vantagens que a língua de sinais lhes oferece. 

O objetivo declarado da pesquisa de Frizzarini (2014) foi entender “[...] 

como se processa a construção dos registros de representação de objetos 

algébricos e suas coordenações nos processos de ensino e aprendizagem de 

álgebra para alunos fluentes em língua de sinais” (FRIZZARINI, 2014, p.16). Em 

nossa leitura, entendemos que autora se concentra nas representações 

linguísticas, em Libras, das inequações. 

Frizzarini (2014) usa os princípios das representações semióticas de Duval 

(1992, 1993, 1996), segundo os quais a aprendizagem se processa por registros 

diferentes, para a autora: língua falada, simbologia específica e representação 

gráfica. Ela entende que alguns termos matemáticos em Libras têm características 

icônicas, com a representação matemática simbólica, o que inviabilizaria uma 

segunda representação semiótica. 

A tese de Arnoldo Júnior (2014, p.22) se desenvolve numa perspectiva 

etnográfica, fazendo uma discussão sobre “[...] que ouvintes especializados em 

Libras e LGP18  podem estar conduzindo a Educação Matemática para surdos e 

colonizando-os”. O autor se propõe, em seu trabalho, a analisar o processo pelo 

qual o léxico é reconhecido e empregado pelas respectivas comunidades. Seu 

referencial teórico está embasado em Foucault (1969, 1970, 1976, 1977), Veiga-

Neto (2000), Quadros (1997, 1999, 2008, 2011) entre outros; a metodologia 

utilizada foi a Análise Textual Discursiva. Por fim, seus resultados revelaram as 

técnicas utilizadas nas escolas portuguesas e permitiram agrupar surdos e 

constituir espaços de emancipação do léxico matemático. 

Arnoldo Júnior (2014) comenta sobre a necessidade da formação e 

consolidação dos sinais-verbetes dentro das próprias comunidades de falantes 

naturais de uma língua. Para o autor: “[...] os ouvintes especializados em 

Libras/LGP poderiam estar colonizando surdos [...]” (ARNOLDO JÚNIOR, 2014, 

p.45), gerando termos, sinais ou construções e a esses atribuindo significados não 

congruentes com a cultura Surda. Para a formação de novos significantes, uma 

preocupação de vários pesquisadores, Sales (2013), Borges (2013), Frizzarini 

 

18LGP- Língua Gestual Portuguesa 
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(2014), Zanquetta (2015) entre outros é o “[...] processo de criação de um novo 

sinal ou atribuição de novos sentidos a outros já existentes [...]” (ARNOLDO 

JÚNIOR, 2014, p. 78), que pode ser provocado por um empréstimo linguístico ou 

qualquer outro fator, porém deve seguir as “regras básicas de construção” 

(ARNOLDO JÚNIOR, 2014, p 78) de sinais da respectiva língua. 

O autor também afirma que muitas das pesquisas, publicações ou 

dicionários elaborados por especialistas em línguas de sinais trazem “[...] o 

registro físico dos sinais e não definem o conceito, apenas traceja a articulação 

motora do sinal” (ARNOLDO JÚNIOR, 2014, p. 71), em uma correspondência 

palavra ou imagem com o sinal, prescindindo da relação conceito versus sinal. 

Outro aspecto comum em casos de busca de verbetes equivalentes entre 

duas línguas é exemplificado por Zanquetta (2015) com os diferentes sinais 

atribuídos para o conceito matemático dezena. A autora mostra as diferentes 

sinalizações utilizadas pelos professores. Sinais que exploram ideias e conceitos 

que, apesar próximos, mostram aspectos ou propriedades diferentes, podendo ser 

uma casa do decimal, uma representação de uma quantidade específica: uma 

dezena. 

Segundo Arnoldo Júnior (2014), o fato de “[...] não existir um consenso 

sobre os sinais para os termos matemáticos entre profissionais ... talvez explique 

porque nenhum de nossos sujeitos não se apropriou dos sinais empregados [...]” 

(ARNOLDO JÚNIOR, 2014, p. 243). Sendo assim, é de se esperar que a 

apresentação de uma palavra, de um sinal a um sujeito não lhe traga a mente o 

significado desejado. Para o autor, um intérprete obrigatoriamente deve ser 

bilíngue, mas não necessariamente bi cultural19, ou seja “[...] assume aspectos 

pertinentes a duas culturas” (ARNOLDO JÚNIOR, 2014, p.50). O componente 

físico e cultural proporcionado pela característica visual dos Surdos e das línguas 

de sinais gera a afirmação de que os “Surdos entendem matemática de forma 

diferente do ouvinte”. (ARNOLDO JÚNIOR, 2014, p.52), expressão coerente com 

uma perspectiva da etnomatemática20. 

 

19Que combina duas culturas distintas. Fonte: http://www.dicio.com.br 
20Etnomatemática é o reconhecimento de que as ideias matemáticas, substanciadas nos processos 
de comparar, classificar, quantificar, medir, organizar e de inferir e de concluir, são próprias da 
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Arnoldo Júnior (2014), assim como Zanquetta (2015), aponta que um 

falante natural de uma língua explorará com maior desenvoltura e naturalidade as 

possibilidades gramaticais e sintáticas dessa língua, bem como as características 

culturais de sua comunidade. 

 
Quanto à Libras, constatamos, que entre os três sujeitos, foi o que 
menos explicitou a terminologia matemática nesta língua 
considerada para esta pesquisa ... nas suas explanações; no 
entanto demonstrou saber descrever todo o cenário da situação 
que desejava representar, se valendo, particularmente dos 
aspectos morfológicos e sintáticos da Libras, como a 
simultaneidade e os referentes. Provavelmente por ser um falante 
exclusivo desta língua, João foi quem mais explorou as 
possibilidades cognitivas de seu idioma natural. (ARNOLDO 
JÚNIOR, 2014, p, 232- 233) 
 

Os trabalhos de: Silva (2012), Borges (2013), Sales (2013), Frizzarini (2014) 

reportam a questão do pequeno léxico de termos científicos existentes em Libras, 

o que, segundo esses autores, pode ser um obstáculo para dificultar o trabalho 

nas salas de aula. Tal como Arnoldo Júnior (2014) e Zanquetta (2015), 

acreditamos que a falta de termos ou nomes específicos e diferenciados para os 

itens, abstratos ou reais, não é um problema em si mesmo.  

Estas discrepâncias de vocabulários são fatos corriqueiros em todas as 

línguas. Por exemplo, o caso dos termos em Inglês: “bomb” e “pump”, que 

realmente possuem significados totalmente distintos, mas ambos correspondem 

ao termo “bomba” em Língua Portuguesa e isso não impede que os lusófonos 

lidem com bombas explosivas ou com as bombas de sucção nem mesmo com as 

bombas de chocolate. Arnoldo Júnior (2014) traz que cada cultura terá um número 

de verbetes diferentes para um mesmo tema. 

Cabe ao professor ou a outro profissional da educação, fornecer aos alunos 

novos vocabulários, significantes e significados, a serem utilizados na sua área de 

estudo. Frizzarini (2014) diz que para esses significantes, muitas vezes, esses 

termos são retirados do léxico diário e lhes são atribuídos novos significados. Essa 

ação de ressignificação é fato em todas as línguas e campos de atuação, como, 

                                                                                                                                    

natureza humana. Fonte: Ubiratan D'Ambrosio em entrevista a H. Alvarez - Revista 
Latinoamericana de Etnomatemática, 2008 
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por exemplo, é tênue a correlação entre o termo matemático “integral” e o 

significado desse termo, considerando a Língua Portuguesa, na expressão “pão 

integral”. 

Arnoldo Júnior (2014, p.101) “[...] entende o discurso como um conjunto de 

enunciados, e um primeiro enunciado faz com que outros emanem, tendo alguma 

relação com o primeiro”. Então, o ato de expressar seu discurso infere no próprio 

discurso e, ainda “[...] duas pessoas, ao dizerem uma mesma coisa, dirão duas 

enunciações distintas, [...] a enunciação é um acontecimento que não se repete” 

(ARNOLDO JÚNIOR, 2014, p.101).  

Vemos que Moreira (2007), Silva (2012), Borges (2013), Sales (2013), 

Frizzarini (2014), Arnoldo Júnior (2014) e Zanquetta (2015) se preocuparam, sobre 

vários pontos de vista, com a forma de representação e de localização de um 

significante. Para isso, buscaram sinais, o uso do espaço, os processos de 

formação de novos verbetes e de estruturas frasais mais complexas, mas não 

estudaram, localizaram ou analisaram a influência dos gestos no do discurso do 

sujeito Surdo. 

Marcondes (2014, p.24), na busca pelos sentidos que os alunos surdos 

fazem sobre ideias matemáticas, se defronta com a existência dos “gestos 

(espontâneos), que expressavam características dos conceitos” não presentes na 

fala. A autora foca os reflexos metafóricos dos gestos sobre o ente matemático. 

Sua pesquisa tem o objetivo de analisar os diferentes sentidos que alunos surdos 

e seus professores dão ao zero e a influência da Libras nesse processo. Seus 

participantes foram alunos surdos e professores do sexto e sétimo ano do ensino 

fundamental. Seu referencial teórico se embasou em Sfard (1998), Bruner (1991, 

1996), Vygotsky (1997) e Lakoff e Núñez (2000), entre outros. A metodologia 

utilizada foi a Design Experiments. Por fim, seus resultados revelaram que os 

alunos assumem que o zero é ausência, é um lugar, o é o fracasso e o zero é uma 

companhia. Já os professores conceituaram o zero como algo infinitamente 

pequeno ou esmagador e como divisor de águas. 

O mesmo reconhecimento dos gestos no discurso é feito por Barbosa 

(2013). Todavia reconhecendo ou identificando existência de gestos, a autora não 

faz uma reflexão sobre os gestos espontâneos presentes no contexto de seus 
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experimentos. Quando ela identifica algum gesto, apenas o classifica como 

pantomima, sem maiores reflexões sobre o tema. 

Marcondes (2014), refletindo sobre os conceitos de Vygotsky (1997), 

aponta que a significação ou incorporação do conhecimento não se dá de modo 

passivo, o aprendiz é ativo nesse entendimento dando e construindo significação 

para os signos, mediados pela interação com o outro. Assim, “o significado de 

cada palavra, ou sinal, é uma generalização, um conceito, ou seja, são atos de 

pensamento e, portanto, o significado é um fenômeno do pensamento” 

(MARCONDES, 2014, p. 42) que não é estanque ou imutável, e sim algo que se 

constrói continuamente. 

A autora traz, em seus argumentos iniciais, que “o pensamento não se 

separa da atividade em si, não há uma descontextualizarão e sim a coordenação 

de sistemas semióticos de discurso, corpo, gestos, símbolos e ferramentas” 

(MARCONDES, 2014, p. 24), dando uma completude aos conceitos de Vygotsky 

(1997) em que o pensamento é dependente da existência da linguagem, algo a 

mais do que e suportado por uma “língua”. 

Marcondes (2014) traz de Núñez (2006)21 que um discurso, acompanhado 

de gestos, é um ato comum, conceito também defendido por McNeill (1992), 

Goldin-Meadow (2003), Alibali, Kita e Young (2000). A autora afirma que os gestos 

são livres de regras gramaticais, podendo ser produzidos com ou sem a presença 

de interlocutores; também aponta que os gestos e discursos se desenvolvem 

juntos, encontrando em suas pesquisas uma “espantosa sincronicidade com o 

discurso” (MARCONDES, 2014, p.54). Cabe ressaltar que a pesquisa de 

Marcondes (2014) se desenvolve em uma situação específica, que talvez não 

tenha permitido a identificação de gestos assíncronos, assim como os descritos 

por Goldin-Meadow (2003). 

Para Marcondes (2014, p.54), os gestos podem fornecer conteúdo 

completar não presente ou que não esteja explícito na fala. A autora comenta a 

dificuldade que os pesquisadores, os professores e outros profissionais encontram 

para trabalhar com gestos, já que “a linguagem formal matemática não pode 

 

21NÚÑEZ, R. Do real numbers really move? Language, thought, and gesture: The embodied 
cognitive foundations of mathematics. Reprinted in R. Hersh (Ed.), 18 unconventional essays on the 

nature of mathematics (pp. 160-181). New York: Springer, 2006. 
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capturar essas inferências [...]”. Na tese, ela busca estabelecer algumas relações 

metafóricas, vinculando certos verbetes, em Libras, com algum ícone simbólico ou 

com fato histórico, que poderia justificar sua origem ou significado. 

 
Observamos que o sinal SABER é feito na altura da cabeça, o que 
nos remete às metáforas orientacionais e também se relaciona 
com a categoria proposta por Wilcox (2000) que “ideias são 
objetos e a mente é um recipiente”. Relacionamos também a 
metáfora da aprendizagem como aquisição proposta por Sfard 
(2008). [...] O sinal NADA é o domínio-fonte utilizado para falar do 
zero. O sinal para NADA é o mesmo sinal das expressões LAVAR-
AS-MÃOS/ NÃO-TER-NADA-COM que, segundo Faria (2003), 
remete à passagem bíblica sobre Pilatos, quando esse lava as 
suas mãos, como sinal de não ter mais responsabilidade sobre o 
que iria acontecer com Jesus.  (MARCONDES, 2014, p. 105) 
 

Segundo Goldin-Meadow (2003), Silva (2012) e Arnoldo Júnior (2014), os 

sinais ou verbetes podem surgir de maneira icônica ou não, mas perderiam esta 

característica quando numa frase sintaticamente montada. Marcondes (2014) 

reconhece que uma língua é formada por signos que são socialmente aceitos e 

que estes suportam significados entendidos pelos interlocutores. 

 
Para entendermos a importância da linguagem recorremos a 
Vygotsky e o valor que o mesmo dá as palavras. As noções de 
sentido e significado caracterizam as palavras, sendo o significado 
uniforme e exato num mesmo contexto, e o sentido dinâmico e 
relacionado às experiências de quem expressa. Ou seja, o 
significado é social e o sentido é pessoal. (MARCONDES, 2014, p. 
155)  
 

 
A autora ressalta, tal como visto em Silva (2012), que as expressões 

matemáticas também possuem seus próprios signos, seguem regras estruturais e 

atribuem significados a certos termos, que não são semelhantes aos usados nas 

línguas humanas, sejam elas, orais ou sinalizadas. 

 
A professora II refletiu a diferença do significado do nada na língua 
materna e o zero matemático. Ela afirmou que quando se divide 
não se está pensando em dividir cinco com ninguém e sim se está 
pensando na estrutura matemática. (MARCONDES, 2014, p. 174) 
 

A tese Borges (2013) tem como objetivo entender como se dá o estudo de 

Matemática por surdos com o apoio de um Intérprete de Libras. Apesar de o foco 

dessa pesquisa ser declarado pelo autor, no sentido de analisar a atuação dos 
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intérpretes, ele faz uma boa reflexão da atuação dos dois professores de 

matemática, como também comenta os resultados da aprendizagem dos alunos 

ouvintes e surdos. Seus participantes foram duas alunas surdas do 9° ano do 

ensino fundamental. 

Os resultados obtidos por Borges (2013) o conduziram a perceber a 

ausência de interação entre surdos e ouvintes, a falta de definição do papel dos 

Intérpretes e dos professores em sala de aula e das incoerências matemáticas 

cometidas no ato da interpretação em Libras. A metodologia adotada foi empírica 

de observação da atuação de professores e da interprete e das anotações dos 

alunos surdos. 

Borges (2013) comenta sobre as dificuldades dos alunos surdos e ouvintes 

no entendimento e execução das atividades, mesmo essas sendo similares às 

tarefas trabalhadas em sala de aula. Diante da pouca diferença entre resultados 

de Surdos e Ouvintes, fica difícil comprovar a alegação da autora de haver 

unicamente a influência da língua usada, mas fica evidente, que as 

representações semióticas usadas, no ato de ensinar, podem contribuir para uma 

melhora nos resultados apresentados pelos aprendizes. Como aponta Frizzarini 

(2014, p.213), os alunos Surdos apresentam dificuldades nas passagens “[...] se 

um discurso discursivo para um não discursivo e vice e versa”. Estas dificuldades 

não são significativamente diferentes das enfrentadas pelos Ouvintes. 

Araújo (2015), em sua tese, teve o objetivo de analisar o desenvolvimento 

profissional do pesquisador no ensino de matemática em Libras. Seus 

participantes foram nove alunos surdos do oitavo ano do ensino fundamental. Seu 

referencial teórico foi Ponte (2013, 2015), Carneiro (1998), Gil (2007), entre outros, 

a metodologia utilizada foi a Investigação da Própria Prática. Por fim, seus 

resultados revelaram muitas transformações nos personagens envolvidos devido a 

alguns conceitos e paradigmas que tiveram de ser revistos, e, também, que a falta 

de sinais de matemática em Libras e o uso excessivo da Língua Portuguesa na 

lousa configuraram-se entraves para o ensino na construção do pensamento 

matemático. 

O autor, assim como Sales (2013), Frizzarini (2014) e Zanquetta (2015), 

mostra sua preocupação com o desconhecimento por parte dos intérpretes de 

língua de sinais dos termos específicos em Libras ou mesmo da inexistência 
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desses para o trabalho na Educação Matemática. Durante sua pesquisa, Araújo 

(2015), assim como Arnoldo Júnior (2014), cita que a falta de um termo específico 

para um tópico não é algo que impeça o entendimento de qualquer assunto, já que 

para a comunicação efetiva, necessitamos mais recursos que um simples verbete. 

Em sua revisão de literatura, Araújo (2014) encontra trabalhos sobre a 

busca de sinalizações em Libras sobre temas matemáticos, tanto em dicionários 

físicos e virtuais quanto em teses e dissertações; entre esses, ele destaca o 

trabalho de Assis (2013) que aborda o fato de que a existência de vários sinais 

para o conceito de fração, e que nenhum dos localizados comporta todos os 

subconstrutos do respectivo ente matemático. No início de sua pesquisa, Araújo 

(2014) procura estabelecer conceitos (significados) com palavras em Língua 

Portuguesa (signos), o que não é aceito pelos seus alunos Surdos. Sendo uma 

sala exclusiva de falantes de Libras, estes não reconhecem os termos em Língua 

Portuguesa como significantes válidos. Como reconhece o autor, saber reproduzir 

ou explicitar signos não garante o domínio dos significados e aceitar estes como 

significantes. 

Nesse sentido, o autor declara “[...] como percebi que as aulas planejadas 

tinham certa aproximação do que seria um ensino tradicional, que pode não ser a 

melhor estratégia para alunos surdos, busquei priorizar os recursos visuais para 

atrair e promover maiores interações [...]” (ARAÚJO, 2014, p. 216). Entendemos, 

tal qual o autor, que a simples tradução ou transliteração de um modelo de fala de 

uma língua ou cultura para outra raramente se mostra eficiente. 

Sobre esse aspecto, temos de Arnoldo Júnior (2014) a afirmação da 

necessidade de produção de material de ensino específico na língua de trabalho, 

evitando-se a simples tradução, que não traz em si a cultura do leitor. 

 
Não se recomenda ensinar o alemão a um francês empregando 
somente livros de alemão traduzidos para o francês. Haverá algum 
momento em que será necessário empregar a Literatura Alemã 
para este fim. De forma análoga, ocorre com o ensino da 
Matemática para surdos. Um ouvinte pode empregar livros de 
Matemática que estão escritos em Português para ensinar surdos, 
transpondo os conteúdos em Libras - método bilíngue de ensino. 
Porém, entendo que isso é transitório, pois há de haver algum 
momento em que o professor empregue livros de Matemática 
escritos em sinais, elaborados por surdos para ensinar surdos. 
(ARNOLDO JÚNIOR, 2014, p, 43) 
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Borges (2013), em sua dissertação, faz uma crítica à falta ou falhas no 

ensino das características da Libras na formação de professores, e a tendência de 

delegar as funções de ensino ao intérprete.  

Ranieri (2010) realiza sua pesquisa de Mestrado para Universidade Federal 

de Pernambuco com um foco na ressignificação de palavras e gestos usados por 

professores de Matemática – Ouvintes - do ensino fundamental. A pesquisadora 

observa, em sua coleta de dados, que “[...] o objeto de discurso é constituído 

dentro de uma situação interacional atrelado a um contexto definido” (RANIERI, 

2010, p. 97), sendo esse discurso multimodal, no qual está presente gestos, 

movimentos de objetos, além da própria fala nesse trabalho a oral. 

Prossegue Ranieri (2010, p.97), afirmando que “[...] percebe-se a 

importância da integração das palavras-em-interação com os gestos e 

movimentos [...]” durante a formulação de seu discurso, com as gesticulações 

acrescentando informações não presentes na fala, fato também encontrado por 

McNeill (1992), Kendon (2008), Marcondes (2014) e Healy, Ramos e Fernandes 

(2015). Para a autora, o vislumbrar do conteúdo necessita da associação dos 

elementos verbais e não verbais do discurso “[...] a articulação se mostrou 

fundamental e recorrente uma vez que não se podia separa um elemento do outro, 

visto que havia uma atuação em conjunto” (RANIERI, 2010, p. 125). Segundo a 

autora, em sua pesquisa, os gestos colaboraram para que os participantes 

elaborassem significados para as atividades executadas, o que condiz com os 

trabalhos de McNeill (1992, 2000), Goldin-Meadow (2003), Alibali, Kita e Young 

(2000). 

Salvadego (2015) realiza uma interessante pesquisa para sua tese de 

Doutorado para o Programa de Ensino de Ciência e Educação Matemática para 

Universidade Estadual de Londrina – UEL. Nesse trabalho, a autora estuda os 

gestos utilizados por alunos – Ouvintes – em um laboratório de Química. E, entre 

seus principais referenciais teóricos, encontramos as ideias de Kendon (1980, 

2000) e Gold-Meadow (2003, 2005). 

Salvadego (2015, p.13) traz, tal como já apresentamos de McNeill (1992) 

Goldin-Meadow (2003) e Kita e Alibali, (2007), que o gesto é a parte não verbal de 

um discurso e graças a ele podemos ter uma melhora na transição da informação 

entre locutor e interpretante, mas também representa “[...] um ato de autorreflexão, 
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de pensamento interior em ação do locutor [...]” (SALVADEGO, 2015, p.13). Para 

a autora, através de uma dualidade de modos de comunicação, gestos e fala, é 

que podemos vislumbrar o processo de construção da enunciação. Ela explica que 

a linguagem verbal (fala) se faz por meio de associações de ideias ou verbetes de 

uma forma mais perfeita, uma vez que estes pertencem a um conjunto de códigos 

preestabelecidos que nominamos de uma língua. 

Para a autora, a decifração do significado dos gestos possui uma menor 

objetividade do que o entendimento da linguagem verbal. Olhar a gesticulação é 

procurar decifrar neste componente do discurso, algo “[...] como um processo, 

como índice de cognição [...]” (SALVADEGO, 2015, p. 59) e seu estudo pode nos 

conduzir a uma visibilidade e compreensão dos processos de cognição e 

comunicação de um modo ainda não explorado, “[...] já que ações e gesticulações 

se veem intimamente ligadas com uma concretização de uma representação 

mental [...]” (SALVADEGO, 2015, p. 72). Contudo, segundo Salvadego (2015), ao 

acompanhar as propostas de McNeill (1992) e Goldin-Meadow (2003), não existe 

uma análise dos gestos em separado da fala, já que ambos formam um elemento 

único e integrado na formação do discurso, numa síntese de modos distintos de 

pensamento, um linear e hierárquico e outro holisticamente completo e não 

associável. 

As teses e dissertações, que apresentamos neste item, têm como traço 

comum a preocupação com a forma com que nos comunicamos e os fatores que a 

influenciam. Apesar dos participantes desses trabalhos serem ora ouvintes ora 

surdos, professores ou alunos, vemos que os autores identificam que os gestos 

participam da comunicação e mostram também ter uma ação colaborativa na 

cognição desses indivíduos. Dentro desse conjunto de aspectos, posicionamos 

nossa pesquisa na análise dos gestos usados na comunicação de alguns tópicos 

matemáticos específicos, por sujeitos surdos, adultos, fluentes em Libras. 

Num olhar sobre as metodologias de pesquisa utilizadas nos trabalhos 

analisados, temos que os estudos de Moreira (2007), Ranieri (2010), Barbosa 

(2013), Sales (2013), Frizzarini (2014), Araújo (2015), Zanquetta (2015) e 

Salvadego (2015) recorreram às filmagens como método de coleta de dados. Na 

dissertação de Borges (2013), temos a defesa da vídeo-gravação como 

instrumento extremamente útil em pesquisas, em especial quando lidamos com 
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sujeitos Surdos. Para o autor, a filmagem permite que sejam feitas revisões, a 

captura de detalhes e a identificação de fatos para interferências na pesquisa. 

Esse grupo de trabalhos vistos foi analisado apenas segundo as 

interpretações do pesquisador, não havendo uma segunda contribuição dos 

participantes. Em alguns dos trabalhos, a análise se baseia nas atuações de 

Surdos, em outros nas atuações ou intervenções do próprio pesquisador ou outros 

profissionais junto aos participantes. Nesses trabalhos, houve protocolos de 

entrevistas junto aos participantes, tanto por meio de questões estruturadas ou 

não. Esses protocolos inqueriam sobre o objeto estudado, diferenciando-se da 

metodologia aqui adotada e proposta por Muir (2010) na qual, ao contrário da 

simples filmagem, pretendemos a interpretação dos dados segundo o ponto de 

vista do locutor. 

 

2.3 PESQUISAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

Em nossa busca por trabalhos similares ou correlatos em outras línguas 

que não a Língua Portuguesa na forma brasileira, tivemos como ponto de partida a 

leitura das teses de Fernandes (2008) e Frizzarini (2014). A primeira autora 

apresenta, em seu trabalho, um estudo sobre gestos na comunicação de temas 

matemáticos com sujeitos de pesquisa cegos. Já Frizzarini (2014) desenvolve 

seus estudos com sujeitos Surdos. Ambas as autoras fazem pesquisas no âmbito 

da Educação Matemática e identificam gestos no discurso. 

A partir dos referenciais usados pelas autoras citadas, localizamos Goldin-

Meadow em três publicações datadas de 2003 a 2008. Essa autora apresentou 

extensos trabalhos sobre comunicação, abrangendo tanto gestos como línguas de 

sinais; ela também estuda a participação de gestos nas várias formas de 

comunicação apresentando especial interesse por temas matemáticos. Tendo 

como base, então, os trabalhos de Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006) 

encontramos outros autores que lhe foram fonte e, também, trabalhos com 

parceiros. 

Do trabalho conjunto de Iverson, Tencer, Lany e Goldin-Meadow (2000) 

bem como no de Haviland (2000), temos estudos que fazem validações e 

afirmações sobre a participação dos gestos atuando e colaborando com o 

discurso. Com a publicação de Dreyfus, Thomas e Yoon (2014), bem como a de 
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Rasmussen e Sweeney (2014) temos que, quando gesticulamos, este ato pode se 

intencional ou não, mas de modo algum será algo isolado do contexto do discurso. 

Também foram referenciais para Fernandes (2008) e Frizzarini (2014), bem 

como para Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006), as publicações de Kendon (1992) 

e mais propriamente as de McNeill (1992, 2000) que trazem conceitos de que os 

gestos possuem características de execução e de uso plenamente identificáveis. 

Esse autor os classifica em classes ou grupos distintos. Esses trabalhos, bem com 

os próximos citados neste tópico, estão apresentados nesta tese no primeiro 

capítulo. 

Kendon (1992), McNeill (1992, 2000) e Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006), 

a que se seguiram Fernandes (2008) e Frizzarini (2014), trazem a relevante 

participação dos gestos nos processos mentais e cognitivos. E, dentro desta 

mesma perspectiva, Kita e Alibali (2007) acrescentam uma conceituação sobre a 

influência dos gestos no próprio processo mental de construção do discurso. 

Chen, Gottesman e Krauss (2000), bem como LeBaron e Streeck (2000), 

trazem, em seus trabalhos, que os gestos, além de possuírem elementos de 

função comunicativa, apresentam alguma ação cognitiva. Seguiram-se as leituras 

de Alibali, Kita e Young (2000), bem como de Kita e Alibali (2007), autores que nos 

conduziram pelos meandros da cognição matemática. 

Assim, com estas leituras estabeleceu-se nosso interesse pela participação 

dos gestos, segundo as concepções de McNeill (1992), como artificie de um 

discurso. Para esta tese, a participação dos gestos dentro do discurso estará 

focada no discurso matemático, tal como trabalhado por Goldin-Meadow (2006). 

Com o trabalho de Arzarello e Sabena (2014), vemos que existe um 

paralelismo estrutural entre o discurso verbal e o equivalente em matemática. 

Arzarello, Paola, Robutti e Sabena (2009) nos trazem a importância de se 

considerar uma interação holística de todos os aspectos pertinentes a um 

discurso, que são usados na representação e na comunicação de temas 

abstratos, comuns na matemática, e com o texto de Roth (2001) vemos essa 

mesma concepção de discurso nas interações de alunos e professores. 

De Ilari (2011) temos uma crítica à consideração da supervalorização da 

verbalização como artificie único e suficiente para a comunicação, com que 

completamos com as conclusões de Sweetser (1992) em que pese que uma 
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palavra tem a função de suporte para transporte de uma ideia, algo como um 

contéiner que, todavia, pode ser insuficiente para abranger todo o conceito 

objetivado. 

De acordo com os autores Alibali, Church, Kita e Hostetter (2014) e 

Edwards e Robutti (2014), bem como com Moore-Russo e Viglietti (2014), os 

gestos podem ser o elemento de ligação do real exterior com o abstrato interior, 

algo como uma representação física ou exemplificação. O trabalho de Moore-

Russo e Viglietti (2014) traz, especificamente, que o nosso corpo, nossos 

movimentos é que darão o contexto para a maneira com que pensamos e 

interpretamos o mundo. 

A certa altura deste trabalho, se fez necessário conceituar algumas 

características de gestos, das línguas de sinais e mesmo da cultura Surda. Com 

isso, temos de Ilari (2011) estudos sobre as estruturas linguísticas. Ozyurek (1992) 

nos traz que o espaço onde nos movimentamos e gesticulamos também participa 

como ator ativo no discurso. Os autores Liddell (2000), Fowler e Levy (1992), que 

trabalham com línguas de sinais, nos permitiram estabelecer as diferenças 

conceituais entre gestos e sinais, utilizados na presente tese. 

A leitura dos trabalhos apresentados ofereceu elementos para o 

entendimento da influência dos gestos no discurso. Foi possível identificar a sua 

contribuição para o enriquecimento do discurso, sua função cognitiva e a 

facilitação do entendimento para o observador. 

Vimos que, assim como os falantes das línguas orais gesticulam, os que se 

expressam em língua de sinais também o fazem. Para alguns dos autores citados 

de modo distinto e para outros nem tanto, mas todos concordam que oralistas e 

sinalizadores gesticulam com a mesma finalidade. 

Terminada essa revisão da literatura, podemos afirmar não haver, até o 

momento, pesquisas que abordem o tema que nos propusermos estudar, ou seja, 

a participação dos gestos na comunicação matemática, por sujeitos Surdos 

usuários de uma língua de sinais. 
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CAPÍTULO 3 

 O MÉTODO 

Neste capítulo, descrevemos a metodologia de pesquisa empregada em 

nossa pesquisa. Além disso, procuramos justificar a razão desta escolha bem 

como dos procedimentos adotados. 

3.1 LEMBRANÇAS ESTIMULADAS POR VÍDEO GRAVAÇÃO 

No mundo atual, diante de novas tecnologias digitais potentes, fáceis de 

utilizar e acessíveis, tanto financeiramente como de manuseio, segundo Nguyen, 

McFadden, Tangen e Beutel (2013), um grande número de pesquisadores optam 

por pesquisas com uso de dispositivos de vídeo-filmagens. Dentro dos métodos de 

pesquisa por vídeo, optamos pelo nominado “Video-Stimulated Recall Interview” 

(SRI), que numa tradução livre pode ser compreendido como: Lembranças 

Estimuladas por Vídeo-Gravação. Esse é um método de pesquisa que permite a 

coleta de dados para que possamos analisar como os sujeitos de pesquisa 

experimentam um dado evento de interação. 

Muir (2010) aplicou a técnica SRI em sua pesquisa junto a professores de 

matemática, com o intuito de que esses refletissem sobre sua própria prática em 

sala de aula. Para a autora, o método de SRI proporciona, ao contrário de outras 

técnicas empregadas para coletas de dados, a interpretação pelo ponto de vista 

do locutor. A autora, ao destacar as potencialidades do método SRI, traz que 

enquanto outros métodos procuram destacar as habilidades e competências de 

professores ou mesmo de alunos, o SRI faz os participantes refletirem e 

explicitarem suas intenções, táticas e expectativas durante sua participação. 

A metodologia SRI, tal como aplicada por Muir (2010), ocorre em duas 

fases principais. No caso, foi feita a gravação da atuação de professores em aulas 

de matemática. Estas gravações foram estudadas pela pesquisadora, destacando 

pontos que pudessem contribuir, diante do tema proposto, para sua pesquisa.  

Numa segunda fase de aplicação do SRI, Muir (2010, p.440, nossa 

tradução) “[...] utilizou uma abordagem de pesquisa ação para envolver os 

professores em um processo denominado de suporte reflexão de atuação”, na 

qual os participantes são estimulados a interpretar, refletir e explicitar suas 
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atuações assistindo as suas próprias gravações. Com isso, a aplicação do SRI, 

por Muir (2010), ocorreu da seguinte maneira: antes das visualizações de suas 

participações, os professores foram questionados sobre suas atuações. Para a 

aplicação do SRI, os professores, individualmente, assistiram suas gravações 

podendo interromper e interpretar sua atuação, bem como a pesquisadora, 

interrompia e o questionava sobre certos “incidentes críticos” (MUIR, 2010, p.440). 

A autora encontrou discrepâncias sensíveis entre as explanações dadas pelos 

participantes a respeito de suas práticas em sala de aula, antes e depois de se 

assistirem em vídeo. 

Do nosso ponto de vista de pesquisador, a técnica de SRI permite aos 

participantes, como dito por Muir (2010), a oportunidade de ver a si mesmos em 

ação. Sendo assim, a técnica constitui uma ferramenta que pode ajudá-los a 

recordar a sua atuação e, deste modo, possibilita-lhes relatar e comentar as suas 

motivações e intenções, o mais próximo possível do real, tal como ocorreram 

durante a gravação. Embora existam muitos métodos de coleta de dados que 

usam a estimulação de lembranças, a gravação de vídeo, durante as interações, 

e, em seguida, a auto-observação do comportamento poderá trazer novos 

aspectos das intenções de comunicação do que um simples questionamento. 

Como qualquer outro método de pesquisa, o SRI, segundo Nguyen et al 

(2013), possui alguns pontos fracos. Para as autoras, temos três categorias 

principais de eventos que podem determinar os significados ou a qualidade dos 

fatos coletados pelo SRI. Estes eventos podem influenciar comentários dos 

participantes sobre as atuações: “[...] os participantes estarem ansiosos e 

estressados, se os meios usados, gestos ou sinais, podem ser relembrados, como 

os participantes se sentem diante do processo de reviver a cena [...]” (NGUYEN et 

al, 2013, p. 2, nossa tradução). 

As autoras apontam a necessidade dos participantes se acostumarem com 

a presença das câmeras, e a necessidade de o operador de câmera familiarizar-se 

com o ambiente, e a importância que ele tenha noção dos objetivos da filmagem e 

das atuações dos “atores” presentes. Nguyen et al (2013), também, comentam 

que para a correta aplicação do SRI, devemos estabelecer um protocolo de 

entrevista, de modo a garantir que as questões ofertadas não alterem o processo 
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cognitivo, empregado pelo sujeito de pesquisa, e evite a condução para respostas 

que não lhes fossem próprias. 

Outro ponto a ser observado no método SRI, segundo as mesmas autoras, 

é que o participante pode se autocensurar ou mesmo distorcer suas lembranças, a 

fim de apresentar uma resposta que lhe pareça mais favorável. Por fim, Nguyen et 

al (2013) trazem que nossas lembranças nem sempre correspondem exatamente 

ao modo como se deram os fatos. Lembranças, por si, estão baseadas em nosso 

próprio ponto de vista e frequentemente são “distorcidas”, assim como Muir (2010) 

observou em suas pesquisas. Para Nguyen et al (2013), o método do SRI, 

permitindo ao entrevistado um ponto de vista externo e o acesso a fatos (imagens 

e/ou sons) ainda não processados mentalmente, fornece ao pesquisador 

respostas mais próximas aos reais objetivos do participante na ação. 

Nguyen et al (2013) alertam que, mesmo quando os entrevistados relatem 

seus pensamentos diante da exibição dos vídeos, tão completamente quanto 

possível, várias questões podem ainda permanecer em aberto, dando margem a 

uma variedade de interpretações. As autoras consideram que as entrevistas que 

se utilizam da SRI, completadas com as observações e notas de campo, podem 

ser uma excelente técnica para coletar dados. Para elas, o SRI é uma técnica 

adequada à pesquisa quando o objetivo é entender como se processa a 

comunicação. 

Neste trabalho, como já apontado, focaremos nos gestos utilizados por 

sujeitos surdos usuários de Libras, durante um processo comunicativo e que 

nossas análises estarão concentradas na função atribuída aos gestos nesses 

processos de comunicação. Acreditamos que o método de pesquisa SRI se ajusta 

aos nossos objetivos, permitindo, na primeira etapa, a identificação dos gestos 

utilizados e, posteriormente, por meio de entrevistas ao locutor sobre suas ações, 

identificar suas intenções e objetivos. A análise destes dados nos permitirá 

compreender os conhecimentos matemáticos que levam os participantes a 

escolher uma determinada maneira de gesticular. A realização desta pesquisa 

ocorrerá também em duas fases que serão descritas no decorrer desta tese. 
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3.2 APLICANDO O SRI 

Neste tópico, descrevemos nossa proposta de aplicação do SRI, tendo 

como objetivo a coleta de dados, que permitirá a análise dos mesmos. Nossa 

justificativa é que essa metodologia permitirá validar os procedimentos, protocolos 

e hipóteses da pesquisa aqui apresentada. O procedimento empírico foi aplicado 

em quatro passos que serão descritos a seguir. 

 

3.2.1 Aplicação 

Neste passo da pesquisa, ocorre a aplicação das atividades, sendo os 

participantes dispostos em pares, um locutor e um interpretante. Ao locutor é 

apresentado um filme, que mostra três objetos matemáticos (ver seção 3.3.1.2). O 

locutor deve comunicar ao interpretante o objeto visualizado, sem fazer uso de 

soletração do nome próprio ou do respectivo sinal em Libras. 

Neste passo, serão capturadas as imagens de atuação do locutor e do 

interpretante; para isso são utilizados vários dispositivos de vídeo gravação. As 

observações do pesquisador serão capturadas oralmente pelos mesmos 

dispositivos, não interferindo nos dados, visto que os participantes não são 

ouvintes. 

 

3.2.2 Análise preliminar 

Neste passo intermediário, o pesquisador faz um estudo criterioso, 

buscando identificar, na prática discursiva dos participantes, gestos que se 

relacionem aos objetos matemáticos, foco de interesse desta pesquisa. Com esta 

seleção, pretende-se demarcar os trechos, para os quais os participantes serão 

solicitados a refletir e expor suas próprias interpretações de suas ações no 

próximo passo. 

 

3.2.3 Entrevista 

Neste passo da aplicação do método SRI, cada um dos locutores é 

entrevistado isoladamente, podendo assistir sua participação quanta vezes julgar 

necessário. Os participantes são incentivados, por meio de questões 

semiestruturadas, a refletir, explicitar suas intenções, objetivos e resultados 

esperados que conduziram as suas escolhas. 
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Segundo Nguyen et al (2013), um cuidado especial deve ser dado à 

elaboração das questões a serem utilizadas nas entrevistas, tanto quanto ao seu 

conteúdo, bem como quanto à ordem em que são apresentas. De acordo com as 

observações das autoras, questões muito específicas ou intimidadoras podem 

provocar reações de autoproteção pelo entrevistado, bem como podem induzi-lo a 

respostas que não lhe sejam próprias. Outro aspecto que deve ser levado em 

conta é a quantidade de eventos ou cenas que podem ser questionadas; um 

número excessivo de perguntas provoca o cansaço, o desestímulo ou mesmo 

respostas aleatórias dos participantes. 

De acordo com o trabalho de Nguyen et al (2013), pretendemos elaborar 

questões da ordem de: “- Qual resposta você esperava com este gesto?” Evitando 

questões do tipo: “- Que você quis dizer com este gesto?” 

Isso porque questões do segundo tipo podem provocar intimidação e dar 

margem de um sentimento de repressão ao participante locutor. As participações 

dos interpretantes, nesta fase da pesquisa, serão desprezadas, devendo ser 

objeto de um estudo em apartado a este trabalho.  

As questões apresentadas buscam provocar e incentivar o locutor a 

verbalizar as finalidades, utilidades e significados dos gestos, sinais ou qualquer 

outro recurso utilizado, evitando, contudo, nesses questionamentos, abordagens 

extremamente diretas que possam intimidar ou constranger o participante bem 

como serem essas demasiadamente longas ou complexas. Outro aspecto a ser 

observado é quanto à obtenção de respostas incoerentes ou aleatórias. Para isso, 

devemos prever certo grau de sobreposição ou mesmo uma redundância entre as 

questões, sem que isso torne a entrevista insuportavelmente longa para os 

participantes. 

Segundo Nguyen et al (2013), chamadas verbais podem ser utilizadas pelo 

pesquisador quando necessário, de modo a incentivar os participantes a refletirem 

mais profundamente sobre o que eles assistem. Apartes ou comentários 

voluntários do participante serão encorajados e capturados. Esta etapa do SRI 

também será filmada e as efemérides serão devidamente anotadas pelo 

pesquisador. Os dados coletados, nesta terceira etapa do SRI, permitem a análise 

final proposta por essa metodologia. 

 



74 

3.2.4 Análise 

Neste último passo, segundo Nguyen et al (2013), ocorre a validação das 

hipóteses e conjecturas da pesquisa. Com uma análise comparativa entre os 

trechos de interesse levantados no item 3.2.1 com as respectivas explanações 

obtidas no item 3.2.3, pode-se vislumbrar as funções de gestos específicos em 

cada discurso. 

As reflexões deste passo nos oferecem parâmetros para que, à luz do 

referencial teórico utilizado, possamos interpretar, validar e conjecturar sobre 

possíveis funções cognitivas e comunicativas dos gestos nas interações sociais do 

Surdo usuário de Libras, sobre temas matemáticos. 

3.3 A COLETA DE DADOS  

Neste tópico, passamos a explanar e justificar nossas opções pela forma de 

apresentação dos objetos matemáticos escolhidos para esta pesquisa. Com base 

em Goldin-Meadow (2003, 2005, 2006) que diz que a língua de sinais se mostra 

suficiente para as funções comunicativas e cognitivas do Surdo, e os estudos de 

Avalo (2012), Sacks (2010) e Bull (2008) sobre a visualidade dos Surdos, bem 

como as influências culturais sobre a forma que usamos para nos comunicar, 

tentamos explorar, nesta tese, diferentes formas de representação semióticas, 

normalmente utilizadas na Educação Matemática. 

Para Avalo (2012), a apresentação de objetos ou suas representações terá 

implicações na compreensão do tema. Com isso o termo escrito “quadrado” pode 

destacar propriedades matemáticas diferentes de quando mostramos o desenho 

de um quadrado. 

Realçando as características visuais dos Surdos, falantes de uma língua de 

sinais, Sacks (2010) mostra resultados de uma pesquisa baseada no 

reconhecimento dos falsos ideogramas chineses durante sua execução. Nesse 

trabalho, estiveram presentes sujeitos Surdos e Ouvintes. Na pesquisa de Sacks 

(2010), os sujeitos Surdos apresentaram melhores respostas de reconhecimento 

das formas do “ideograma” válidas. Esta habilidade de reconhecimento visual 

Sacks (2010) atribui às características da língua de sinais, nas quais os seus 

parâmetros as configurações da mão, expressões, localização e movimentos são 

elementos espaciais.  
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Fernandes, Healy e Frant (2013, p.2) trazem que “diferentes pessoas 

empregam diferentes técnicas que possuem para atingir um mesmo objetivo, a 

depender das ferramentas disponíveis”. Como a apropriação de um conceito é um 

processo social e cultural que dá significado os objetos, assim também 

entendemos que diferentes apresentações poderão acarretar formas de 

construção cognitiva e de comunicação distintas sobre o mesmo ente trabalhado. 

 
[...] Maria usando os sinais desenvolvidos pelos próprios alunos 
indica a posição para a12 de uma matriz 3 por 3. Parece que o 
layout da matriz em uma forma física, palpável grupo ajudou a 
desenvolver maneiras de falar sobre esta estrutura. Algo que 
tinham dificuldade fazer quando operam com a representação em 
papel e lápis.  (FERNANDES; HEALY; FRANT, 2013, p.5) 

 

Bull (2008) traz que existem aspectos no processamento cognitivo dos 

surdos, especialmente os usuários de uma língua de sinais, que se mostram 

distintos dos demais. Para a autora, a compreensão de informações visuais “[...], 

por exemplo, da velocidade de deslocamento da atenção visual e de rastreio 

visual, e na geração e manipulação de imagens mentais [...]” (BULL, 2008, p.179, 

nossa tradução) é aparentemente mais ampla e detalhada. 

Em contrapondo a essa sua afirmação, ainda Bull (2008), no mesmo 

trabalho, diz não ter encontrado evidências de sensíveis diferenças entre Surdos e 

Ouvintes no reconhecimento dos números e seus valores, nas várias formas de 

representação, e afirma que as “[...] crianças surdas mostraram uma vantagem 

distinta quando realizaram tarefas de natureza espacial [...], e não houve 

diferenças de seus pares ouvintes nas tarefas de caráter temporal [...]” (BULL, 

2008, p.191, nossa tradução). 

Essas leituras nos levaram a conjecturar sobre hipótese de que as 

habilidades dos surdos sinalizadores em lidar com a comunicação visual poderiam 

ter influência na realização das tarefas propostas, ou seja, acreditamos que 

podemos obter repostas “qualitativamente” diferentes nas tentativas de solucionar 

as questões apresentadas. Nossas expectativas são que diferentes formas figurais 

evoquem distintos gestos, mais próximos das propriedades matemáticas 

evidenciadas pela representação adotada. Com esta hipótese, optamos por utilizar 

três formas diferentes de representações: a forma escrita em Língua Portuguesa, 

a pictórica e a falada em Libras, em cada uma das atividades. 
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3.3.1 As atividades 

As atividades foram apresentadas aos participantes por meio de filmes. 

Elaboramos um total de quatro filmes cada um com três episódios. Em cada um 

desses episódios, temos a apresentação de um objeto matemático representado 

de três modos distintos: escrito em Língua Portuguesa, pictoriamente e em Libras. 

Antes da apresentação de cada uma dessas representações, há uma 

pequena explanação introdutória apresentada em Libras: “o vídeo a seguir 

mostrará [ou uma palavra em Língua Portuguesa ou um desenho ou um sinal que 

você deverá explicar ao seu amigo]. Lembre-se que a soletração do nome, em 

Língua Portuguesa, bem como sinais próprios em Libras são proibidos”. Ao final 

de cada episódio (representação), o pesquisador interrompe a exibição de modo 

que os participantes procedam a suas interações, seguindo-se, então, a nova 

explanação introdutória e nova representação. Levando em conta que nossa 

pesquisa ocorre com sujeitos adultos que concluíram o ensino médio, mas que, 

atualmente, não lidam ou trabalham com temas matemáticos formais, nos 

limitamos a temas abordados no ensino fundamental.  

 

3.3.1.1 Os objetos 

Os objetos matemáticos abordados nesta pesquisa relacionam-se a 

diferentes campos da Matemática Escolar, tais como Geometria, Números e 

Álgebra. Estes campos matemáticos já foram estudados nos trabalhos aos quais 

nós fizemos referência e que foram comentados no segundo capítulo. 

Da Geometria Plana, elegemos o Quadrado, cujas representações são 

apresentadas na Figura 3. Sua representação em Libras tem como fonte 

referencial Dadá (2009). 

 
Figura 3 – Quadrado e suas representações 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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Da Geometria Espacial, escolhemos a Pirâmide mostrada na Figura 4. 

Sendo a representação em Libras interpretada segundo o Dicionário de Libras da 

Escola Municipal Salvador Kling. 

 
Figura 4 – Pirâmide e suas representações 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Do campo matemático Números, optamos por representações de Fração, 

mostradas na Figura 5 - escrito, a pictórica e em Libras, tal qual representada por 

Dadá (2009). 

Figura 5 – Fração e suas representações 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Por fim, do campo da Álgebra, nossa opção foi pelo termo Equação, tópico 

trabalhado no ensino fundamental. Suas representações são mostradas na Figura 

6. O sinal em Libras para Equação está apresentado tal qual este termo foi 

interpretado por Dadá (2009).  

 

Figura 6 – Equação e suas representações 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.3.1.2 Os filmes 

Uma vez escolhidos os objetos matemáticos e suas representações, 

apresentamos as sequências de montagem dos filmes, tal qual foram utilizadas 
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nesta pesquisa. Cada um dos quatro filmes elaborados é composto por três 

termos matemáticos diferentes que, por sua vez, são apresentados usando as 

formas escrita, pictórica ou em Libras. 

Como mencionado anteriormente, no início do filme, assim como antes da 

apresentação de uma nova representação de um objeto matemático é exibido, em 

Libras, a seguinte instrução: “o vídeo a seguir mostrará [ou uma palavra em 

Língua Portuguesa ou um desenho ou um sinal] que você deverá explicar ao seu 

amigo. Lembre-se que as soletrações do nome, em Língua Portuguesa, bem como 

o uso de sinais próprios em Libras não são permitidos”. 

A Figura 7 mostra as representações que compõem o Filme A, no qual 

temos a sequência de apresentação da palavra Quadrado, o sinal em Libras para 

Equação e, por fim, uma representação pictórica de Fração, dentro do 

subconstruto parte todo.  

Figura 7 – Filme A 

 
Fonte: Arquivo próprio.  

 
Na Figura 8, temos a disposição do Filme B em que temos: a expressão 

usual da matemática para Equação do primeiro grau, a palavra Pirâmide e o sinal 

em Libras para Quadrado.  

 
Figura 8 – Filme B 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

 

Na Figura 9, temos como é apresentado no Filme C, que começa com a 

palavra Fração, seguindo uma figura de um Quadrado, e a de Pirâmide em Libras.  
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Figura 9 – Filme C 

 
Fonte: Arquivo próprio. 

 
Por fim, o Filme D (Figura 10) contém a expressão em Libras 

correspondente a Fração, o termo em Língua Portuguesa Equação e pôr fim a 

figura de uma Pirâmide. 

Figura 10 – Filme D 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  

 

3.3.2 A aplicação 

Neste item, vamos descrever a aplicação de nossa pesquisa. Estas 

aplicações ocorrem: uma no Centro Cultural São Paulo22, três no Centro 

Universitário Anhanguera, Campus Pirituba e uma no escritório do participante em 

São Caetano do Sul. Participaram das seções: este pesquisador, a orientadora 

deste projeto e os convidados, esses últimos serão qualificados a seguir. 

 
3.3.2.1 Descrição do cenário da aplicação 

A Figura 11 mostra a disposição dos equipamentos e pessoas no ambiente 

de pesquisa que utilizamos no item 3.2.1: 

 

 

 

 

 

22Av. Vergueiro, 1000, Paraíso, São Paulo - SP. 
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Figura 11 – Disposição da sala de aplicação 

 
 Fonte: Arquivo pessoal.  

Temos, então, a seguinte disposição: na posição A está o participante 

locutor, na posição B temos o participante interpretante. As letras C, D e E indicam 

respectivamente o pesquisador, a orientadora e o auxiliar, sendo que este último 

só esteve presente em algumas seções de filmagem. Quanto aos equipamentos, o 

número 1 indica o notebook utilizado para exposição dos Filmes de aplicação e 

simultaneamente captação de imagens do locutor; já os números de 2 a 4 indicam 

o equipamento de captação de imagem direcionado para as posições A e B. 

As imagens captadas pelos equipamentos 1 e 3 têm como foco o locutor; já 

o de número 3 focaliza o interpretante; a filmadora 2, está posicionada de tal modo 

que nos permite uma visão geral da cena. Foram usados mais dois equipamentos 

de filmagem (celulares), como reserva, mas suas imagens foram desprezadas. 

A sessão de aplicação das atividades, envolvendo os dois participantes, 

dos quais descrevemos suas qualificações a seguir (incluído a permuta de 

posições A/B e B/A, aproximadamente de 40 minutos). Antes do início da 

aplicação, os participantes tomaram ciência do termo de consentimento livre e a 

pesquisa de dados pessoais, texto apresentado em Língua Portuguesa escrita e 

traduzido para Libras. A explanação dos termos e o aceite foram filmados, as 

imagens e os termos assinados estão arquivados. 

 
3.3.2.2 Perfil dos Sujeitos de Pesquisa 

Neste tópico, apresentaremos algumas considerações a respeito dos 

sujeitos da pesquisa. A captação dos participantes ocorreu por convite aberto em 

redes sociais, meio pelo qual recebemos várias respostas de aceitação. A seleção 
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dos sujeitos levou em consideração os seguintes critérios: terem mais de 18 anos 

de idade, serem fluentes em Libras, com, no mínimo, o ensino médio já concluído, 

e atualmente não lidarem com temas matemáticos formais. 

Para resguardar as identidades dos participantes, todos os nomes próprios 

serão trocados segundo critério adotado pelo pesquisador. A correlação entre 

participante e codinome é conhecida somente pelo pesquisador para que possa 

proceder a identificação, caso seja necessário. 

A participante Ana é Surda de nascença e moradora da cidade de São 

Caetano do Sul. Na época da pesquisa, estava com 31 anos de idade, possuía 

ensino médio completo e não trabalhava. Começou cedo a estudar Libras, mas 

não se considerava excelente no seu uso. Sua família de origem não utilizava a 

língua de sinais. A participante costumava frequentar uma associação da 

comunidade surda, por fim, quando questionada sobre a matemática, declarou 

não gostar e saber pouco sobre o tema. 

A participante Bruna é moradora da cidade de São Paulo (SP), na região de 

São Miguel Paulista. Possuía, na época da pesquisa, 21 anos de idade. Sua 

surdez, adquirida ao nascimento, é qualificada como severa-profunda, tem o 

ensino superior completo em Licenciatura em História, na época não estava 

trabalhando. Começou a estudar Libras em 1998, fluente e sendo esta língua seu 

meio principal de comunicação. Sua família dominava parcialmente Libras, e não 

tinha o hábito de frequentar associações de surdos. Quando questionada sobre 

seu gosto por matemática, declarou saber e gostar mais ou menos do tema. 

Brenda era moradora, na época da pesquisa, da Vila Prudente, São Paulo 

(SP) e estava com 23 anos. Surda de nascimento, ela começou a estudar Libras 

quando tinha 2 anos de idade. Na época da pesquisa, não trabalhava e já tinha 

terminado o ensino superior. Fluente em Libras, essa era a sua principal forma de 

interação social, todavia sua família de origem pouco sabia dessa língua. Não 

costumava frequentar associações de surdos. Declarou não gostar de matemática 

e considerava restritos seus conhecimentos nessa área. 

Morando na cidade de São Caetano do Sul (São Paulo), o participante 

Benício estudou o ensino fundamental e médio em escola especial. Formado em 

Licenciatura Letras e Libras e Artes, o entrevistado afirmou que começou a ter 

contado com a Libras aos dez anos de idade e, na época da pesquisa, ele estava 
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com 34 anos. Surdo de nascença, ele é casado com ouvinte e tem um filho, 

também ouvinte que dominam a língua de sinais. Atuava como professor de Libras 

em instituição de ensino superior e em uma Associação de Surdos; com boa 

compreensão da Língua Portuguesa escrita, ele declarou gostar pouco de 

matemática e considerava seus conhecimentos restritos. 

Felipe morava em Santo André (SP), quando participou da pesquisa. Na 

época, estava com 32 anos, sendo Surdo de nascença, ele possui formação 

superior completa, trabalhava como técnico de sistemas de informações. Declarou 

que começou a estudar Libras aos 4 anos de idade e se considera fluente na 

língua de sinais. Para o pesquisado, a Libras era sua principal forma de 

comunicação e sua família de origem sabia um pouco dessa língua. Quando 

questionado sobre a matemática, declarou não gostar e conhecer pouco sobre o 

assunto. Também não participa de associações de surdos. 

Joana, na época com 39 anos, é moradora da cidade de São Caetano do 

Sul (SP), Surda de nascença começou a estudar Libras aos 14 anos e se 

considerava mediana no uso dessa língua. Possuía ensino médio completo e tinha 

Libras como sua língua principal. Em sua família de origem, apenas sua irmã 

possuía algum conhecimento dessa forma de comunicação. A participante não 

costumava frequentar associações de surdos e afirmou não gostar de matemática, 

sendo que considerava restritos seus conhecimentos nessa área. 

Luan residia no bairro de Vila Prudente, São Paulo (SP) e, na época da 

pesquisa, tinha 24 anos, sendo Surdo de nascimento, começou a estudar Libras 

quando tinha 5 anos de idade. Por ocasião da pesquisa, não trabalhava e já tinha 

terminado o ensino médio, em escola de educação especial em São Caetano do 

Sul. Fluente em Libras, essa era sua principal forma de interação social; todavia, 

sua família de origem pouco sabia dessa língua. Não costumava frequentar 

associações de surdos, declarou que não gostava muito de matemática e 

considerava seus conhecimentos restritos. 

O participante Miguel residia em São Caetano do Sul (SP) e, na época da 

pesquisa, tinha 44 anos; teve a surdez adquirida aos 7 anos de idade, começou a 

estudar Libras quando tinha 10 anos de idade. Quando participou da pesquisa, 

trabalhava como professor de Libras e cursava doutorado. Fluente em Libras, 

porém é bastante oralizado e Português é sua principal forma de interação social, 
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sua família de origem não sabia Libras. Costumava frequentar associações de 

surdos. Ele declarou que não gostava muito de matemática e considerava seus 

conhecimentos, na referida área, razoáveis. 

Pedro morava no bairro de Itaquera, São Paulo (SP), tem 33 anos de idade, 

sendo surdo profundo e com surdez adquirida ao nascer. Tendo o ensino médio 

completo, trabalhava com logística na época da pesquisa. Começou a estudar 

Libras com seis anos de idade, sendo fluente e tinha nessa língua o seu principal 

meio de comunicação, mas não tinha hábito frequentar associações de surdos. 

Sua família não usava Libras. Quando questionado sobre seu gosto sobre 

matemática, declarou saber e gostar mais ou menos. 

Sara, residente da cidade de Diadema, na época da pesquisa estava com 

39 anos de idade e possuía ensino médio completo. Sendo Surda de nascença, 

começou a estudar Libras aos 7 anos, se considerava fluente na língua, sendo 

esta a sua principal forma de comunicação. Em sua família, apenas seu filho e 

uma prima sabiam se comunicar em Libras. Não tinha o hábito de frequentar 

associações de surdos e declarou gostar pouco de matemática e que seus 

conhecimentos sobre o tema eram pequenos 

Sandra era moradora da cidade de Santo André (SP) e estava com 40 anos 

quando participou da pesquisa. Sendo Surda de nascimento, ela se considerava 

fluente em Libras. Trabalhava como instrutora de Libras, possuindo o ensino 

médio completo. Começou a aprender essa língua aos 15 anos, sendo também 

bastante oralizada. Sua família não utilizava Libras e a participante não tinha o 

hábito de frequentar associações de surdos. Declarou ainda que gostava de temas 

matemáticos, mas seus conhecimentos eram restritos. 

Talita era moradora da cidade de São Paulo (SP), na região de Tatuapé. 

Possuía, na época da pesquisa, 33 anos de idade. Sua Surdez foi adquirida ao 

nascimento, sendo qualificada como uma perda severa da audição. Quando 

participou da pesquisa, era estudante de Pedagogia e trabalhava como instrutora 

de Libras. Começou a estudar Libras aos seis anos de idade, considerando-se 

fluente nessa língua. Participava ativamente da Associação de Professores de 

Surdos de São Paulo. Apesar de Libras ser sua principal forma de comunicação, 

sua família de origem pouco sabia dessa língua. Declarou ainda que gostava de 

matemática e considerava seus conhecimentos razoáveis nessa área. 
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3.3.2.3 As cenas 

Neste item procederemos à descrição das cenas, tal qual se sucederam e 

os fatos relevantes identificados que poderiam interferir nos dados capturados. 

 
3.3.2.3.1 Descrição dos procedimentos 

Dando início aos trabalhos, fica acordado que após ver a imagem da 

representação do objeto matemático como procedimento geral, que o locutor fará 

ao menos três tentativas de comunicação para que os observados descubram de 

qual objeto matemático se trata. É desejável que o locutor altere sua estratégia em 

cada uma de suas tentativas. 

3.3.2.3.2 As seções 

Na primeira sessão de aplicação da atividade, temos o participante Pedro 

como locutor, posição A, e Bruna como interpretante na posição B. Os demais 

participantes, já qualificados na Figura 11, estão posicionados conforme 

mostramos na Figura 12; esta configuração será mantida na permuta entre 

interpretante e locutor. 

 
Figura 12 – Vistas do posicionamento do grupo (aplicação)  

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Nesta sessão, foram aplicados os Filmes A e D, apresentados nesta tese 

nas Figura 7 e 10 respectivamente. Encerrado este encontro, com a devida 

verificação das imagens e anotações, foi agendado, junto aos participantes, um 

segundo encontro para a entrevista do SRI. Nas três sessões seguintes, repetimos 

a disposição de câmeras, dos personagens e sequências de ações semelhantes à 

primeira. No entanto, essas gravações foram feitas em outras locações. 
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Durante as gravações, pudemos perceber que os sujeitos utilizaram de 

várias estratégias para comunicar o item observado: sinais, variações de sinais, 

soletrações e gestos. 

 
3.3.3 Análise preliminar 

Neste passo, o pesquisador assistiu aos vídeos tantas vezes quanto foi 

necessário, buscando pontos ou trechos que pudessem denotar gestos com apelo 

para as propriedades dos objetos matemáticos em questão. Exemplificamos esta 

captura na Figura 13, na qual Pedro fez como primeira tentativa a explanação do 

objeto quadrado, usando o contexto de abrir uma janela e colocou-se a admirar a 

paisagem, a seguir solicitou uma interpretação do conjunto. 

 
Figura 13 – Pedro explanando um quadrado (aplicação)  

 
  Fonte: Arquivo pessoal 

 

Em sua segunda tentativa, Pedro criou um contexto no qual tirou uma 

fotografia, colocou-a em um porta-retratos e ficou admirando-o (Figura 14A). 

Numa última construção, Pedro criou um cenário (Figura 14B) para um mergulho 

numa piscina, e pediu à interpretante que se posicionasse fora da piscina, 

relacionasse o que via com algum objeto matemático. 

Na composição da Figura 13, bem como nas seguintes (Figura 14A e 

Figura 14B), Pedro explora as características físicas de um quadrado, 

descrevendo objetos que podem ter esta forma física. 
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Figura 14 – O porta-retratos (A) e a piscina (B) (aplicação) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Estes elementos, demarcados pelo uso dos dedos indicadores (Figura 13, 

Figura 14A e Figura 14B) poderiam, num primeiro olhar, serem vistos como uma 

variação de um sinal, porém, no nosso entender, dentro destes três específicos 

discursos, são gestos que não pertencem ou exercem essa função específica 

dentro das enunciações. Nas construções elaboradas por Pedro, as enunciações 

criaram um fundo contextual para esse gesto e tais enunciações são portadoras 

da ideia central, que não é explicitada na “fala”, mas fundamental para o contexto 

do discurso. Neste discurso, o gesto tem a função de caracterizar propriedades 

específicas de um quadrilátero - ter quatro lados. 

Em oposição à situação descrita no parágrafo anterior, temos em outra 

cena (Figura 15) o mesmo participante usando o indicador para desenhar uma 

interrogação. Nesta situação, o sinal substituiu e deu ênfase para a marcação de 

uma pergunta. Consideramos essa marcação como um sinal inserido na fala. 

 
Figura 15 – Qual é o resultado (aplicação) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Outros pontos ou trechos identificados estarão descritos nos tópicos de 

3.3.4 entrevista e no quarto capítulo – A Análise –, quando poderemos ter uma 

visão geral dos dados obtidos pelo método SRI. 
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3.3.4 A entrevista 

As entrevistas foram individuais e ocorreram em várias locações, a saber: 

duas no Centro Cultural São Paulo, uma no escritório do participante e as demais 

em Centros Comerciais23 da cidade de São Paulo. Participaram de cada uma das 

seções o próprio pesquisador e os convidados já qualificados. 

 
3.3.4.1 Descrição do cenário da entrevista 

A Figura 16 mostra a disposição dos equipamentos e pessoas no ambiente 

de pesquisa utilizados para as entrevistas. 

 
Figura 16 – Disposição das cenas das entrevistas

 
              Fonte: arquivo pessoal. 

 

Para as entrevistas, tivemos uma alteração de posicionamentos: na posição 

A está o participante, a posição B indica o pesquisador. Quanto aos 

equipamentos, temos que o número 1 indica o notebook utilizado para exposição 

dos Filmes e, simultaneamente, captação de imagens do locutor. O número 2 

indica o equipamento que nos permite uma visão geral da cena e o de número 3 

indica equipamento de captação de imagem direcionado ao participante. 

A entrevista iniciou-se de modo que o participante assistiu livremente sua 

atuação como locutor. Findo este primeiro contato com sua participação, o 

participante foi inquerido, por meio de questões previamente elaboradas, sobre 

suas intenções quando da sua construção comunicativa, nos trechos previamente 

selecionados pelo pesquisador. 

 

23Shopping Center 
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Na Figura 17, temos um exemplo das respostas obtidas para as questões 

formuladas. Neste ato, Bruna explicou a função de seus sinais e gestos bem como 

a estratégia utilizada para cumprir a tarefa solicitada; neste caso, para o verbete 

Fração em Libras (Figura 10, primeiro quadro). 

 
Figura 17 – Bruna explanando sua atuação (Entrevista) 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

No próximo capítulo, são feitas as análises dos dados, quando 

apresentamos as cenas coletadas nessas entrevistas, bem como nossa leitura, à 

luz de nosso referencial teórico, dos fatos constatados. 
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CAPÍTULO 4 

 IDENTIFICANDO E ANALISANDO OS GESTOS 

Neste capítulo, apresentamos os registros, as análises e as reflexões 

acerca dos resultados da aplicação das atividades e as respectivas entrevistas 

realizadas com os sujeitos da pesquisa. Conforme o método apresentado no 

capítulo anterior, os discursos elaborados diante das atividades pelo locutor e pelo 

interpretante foram confrontados com as intenções declaradas por eles na 

entrevista subsequente. Para tanto, faz-se necessário apresentar os registros dos 

dois passos especificados na metodologia, análise preliminar e entrevista. Tais 

registros nos auxiliaram na interpretação dos discursos, enunciações e gestos 

utilizados pelo locutor, que serão analisados de acordo com o nosso referencial 

teórico. O mesmo procedimento é realizado com o discurso do interpretante. 

Lembramos que esta pesquisa é da área da Educação Matemática, assim, 

nosso interesse recai sobre os gestos que possam comunicar, explorar ou indicar 

propriedades matemáticas dos objetos. O grupo de gestos selecionados são os 

que não integravam o corpo da fala, assim identificados na análise preliminar, 

cujos procedimentos já foram descritos no Item 3.2.2. Desses, alguns se 

mostraram inconsistentes, isto é, o participante não reconheceu os significados 

prognosticados pelo pesquisador para o gesto e, para outros, fez essa correlação 

com relativa clareza. 

Nesta tese, com base em nossas premissas, vamos analisar este último 

subgrupo de gestos, assim especificado: pertencentes ao discurso, não 

integrantes da fala, que mostram propriedades matemáticas durante as gravações 

das atividades e o seu uso como indicador de propriedade matemática foi 

reconhecido pelo participante. 

 
4.1 ORGANIZANDO OS DADOS 

Para início da análise, fizemos uma transcrição e tradução dos diálogos em 

Libras, ocorridos nesses encontros, para a Língua Portuguesa. Para a tradução, 

em verdade uma versão, usamos o critério de expor em Língua Portuguesa o 

sentido grasso do que foi dito no discurso. Já para a transcrição, procuramos 

identificar cada um dos gestos ou sinais utilizados, empregando a definição 
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apresentada por Roth, (2001) em que gestos começam e terminam em posição de 

repouso; os gestos possuem um momento de movimento marcante; como também 

um início e término identificável. Para conseguimos escrever gestos e sinais, 

adaptamos o sistema de transcrição de Libras para a Língua Portuguesa proposto 

por Felipe (2007), ficando assim: 

• Todos os sinais serão grafados por uma palavra similar em Língua 

Portuguesa e que será escrita totalmente em letra maiúscula. 

• As declinações de gênero e sexo serão substituídas pelo 

correspondente masculino. 

• Os sinais serão transcritos, sempre que possível, em sua forma 

verbal e no infinitivo. 

• O plural para a repetição será marcado com o sinal ++ ou +4 no qual 

o número indica a quantidade de repetições. 

• Marcações não manuais serão indicadas pelos sinais: ..., !,? tendo, 

então, os mesmos significados usados na Língua Portuguesa 

corrente ou ainda por texto, este escrito em letra minúscula. 

• Os gestos serão descritos do modo em que foram executados. 

Na Figura 18, temos uma amostra da aplicação do sistema de transcrição 

adotado para a frase em Libras. 

Figura 18 – Modelo de transcrição 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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4.2 ANÁLISES 

Neste tópico, apresentamos nossas análises dos dados coletados durante a 

aplicação do SRI. Nossa opção foi analisar pôr termo trabalhado na entrevista, 

(pirâmide, frações, equação etc.), independentemente de como for representado 

(Língua Portuguesa, Libras ou pictórica). As análises serão apresentadas e 

desenvolvidas sem considerar uma ordenação cronológica dos eventos. Elas 

estão organizadas internamente numa construção dialógica entre locutor e 

interpretante, isto é, entre a intensão e o resultado. 

 
4.2.1 O quadrado 

Nesta atividade, trabalhamos com o objeto matemático quadrado, mostrado 

de diferentes formas: denominação em Língua portuguesa e em Libras e 

representação pictórica, conforme mostrado na Figura 19. 

 
Figura 19 – Representações do quadrado 

 
   Fonte: arquivo pessoal. 

 
Iniciamos nossa análise buscando identificar os gestos usados por nossos 

participantes que explorem aspectos do quadrado, as características dos seus 

lados, a perpendicularidade entre eles, entre outros aspectos, e a influência da 

representação visualizada. Como não é possível, segundo Kendon (2008), 

visualizar de que maneira se deram os processos internos do pensamento, ou 

melhor, como o autor elaborou a estrutura do discurso, focaremos em analisar 

como o locutor e o interpretante se utilizam dos elementos: enunciação e gestos 

para construir, se expressar e se fazer entender. 

Participaram deste tópico: Sara, Janaina e Tatiana visualizaram a 

representação pictórica; Felipe, Sandra, Luan e Pedro em Português e Benício 

acessou em Libras. 
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4.2.1.1 Destacando os lados 

Iniciamos esta análise identificando os gestos usados por nossos 

participantes para caracterizar particularidades dos lados da figura. Começaremos 

com os gestos da Figura 20, que foram usados por nossos participantes, em 

seções de filmagem independentes e distintas, mas elaborados de modo similar. 

A execução desse gesto inicia com os dedos indicadores partindo de um 

único ponto e em um movimento sincronizado de braços que descrevem uma linha 

horizontal, a qual, em certo ponto, interrompem e passam a descrever linhas 

verticais e simétricas. Esse movimento vertical é interrompido e os indicadores 

percorrem outra linha horizontal, um em direção ao outro, fechando o polígono. 

 

Figura 20 – Destacando os lados 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Independentemente do tipo de representação vista - Português, Libras ou 

pictórica, esse gesto (Figura 20) surgiu com o propósito de comunicar ao 

interpretante o objeto quadrado. Questionados sobre o que objetivam nessa 

marcação, a maioria respondeu que esse gesto é o que mais se aproximava do 

aspecto visual do objeto. De acordo com Iverson e Goldin-Meadow (1998), a 

gesticulação é um ato cultural, uma ação aprendida na interação o outro. 

 Deste modo, considerando a relação do surdo com a visualização, a 

preferência por essa marcação pode estar relacionada com sua cultura. Cabe 
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destacar que, em todos os casos, os locutores se preocuparam em mostrar o 

paralelismo e a igualdades das medidas dos lados do objeto observado. 

Na Figura 21, vemos Pedro executando o gesto referente a um quadrado 

(com os dois dedos indicadores descrevendo o desenho demarcado em 

vermelho), dentro de um certo contexto (Trecho 1) seu objetivo era que sua 

interpretante percebesse a relação entre os objetos trazidos para o discurso e o 

objeto matemático em questão, oferecendo como resposta o nome ou sinal em 

Libras correspondente ao item matemático em questão.  

 

 
Trecho 1 

  
Figura 21 – Pedro destacando a forma da janela 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Durante a entrevista, Pedro esclareceu que esse gesto teve a função de 

demarcar a forma do quadrado em sua narrativa. Nessa estratégia, foi atribuída ao 

gesto da Figura 21 a função de conter informação essencial para a enunciação. 

No mesmo trecho do seu discurso, Pedro fez o gesto mostrado na Figura 

22, que é executado com a mão direita aberta, os dedos afastados entre si e a 

palma voltada para a janela imaginária. Com essa configuração, de Pedro faz um 

movimento circular no espaço, na mesma região que havia sido demarcado o 

quadrado, o braço esquerdo permanece na posição que ocupou no sinal de janela 

em Libras. 

Durante a entrevista, Pedro relatou que seu objetivo com o gesto da Figura 

22 era estimular a interpretante a atentar-se para o conjunto do seu discurso 
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(sinais e gesto), e não apenas ao que foi verbalizado. Apesar deste último gesto, 

este discurso não se mostrou eficaz e a interpretante focou sua atenção na fala, 

desconsiderando aparentemente as informações apresentadas pelos gestos. 

 

Figura 22 – Gesto usado por Pedro 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Assim como citado por Ilari (2011), a interpretante supervaloriza a forma 

verbal da comunicação. No discurso de Pedro, a fala não comportava o 

enunciado, a ideia central do locutor, que empregou gestos corroborando, assim, 

com o proposto por McNeill (1992), ao declarar que o discurso não é composto 

somente pela parte da fala, mas, sim, por uma combinação da fala com os gestos. 

Para destacar as características relacionadas aos lados do objeto 

matemático, apresentamos a Figura 23, na qual vemos Felipe desenhando um 

quadrado, com os indicadores no espaço defronte de si. Podemos vislumbrar, 

nesse gesto, especialmente nas Figuras 23B, Figura 23C e Figura 23D, o 

paralelismo e a congruência entre os lados verticais, dada a simultaneidade e 

simetria do movimento dos indicadores. A mesma igualdade é denotada nas 

medidas dos lados horizontais, quando ele parte de um ponto no lado superior e 

termina outro, aparentemente simétrico no lado inferior. 
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Figura 23 – Desenhando um quadrado 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ainda neste gesto da Figura 23, podemos notar que são marcados os 

vértices, no momento em que ocorre a mudança de direção dos indicadores, que 

acabam demonstrando a igualdade das medidas dos ângulos da forma esboçada 

no ar. A simultaneidade na execução dos movimentos indicadores no gesto 

mostrado na Figura 23 traz informações ou conceituações que não seriam 

facilmente acessíveis ao locutor. Segundo Kendon (2008) e Healy, Ramos, 

Fernandes (2015), o gesto, apesar de não possuir um significado próprio, contribui 

significativamente para a estratégia comunicativa do locutor, trazendo ao discurso 

especificidades que o complementam.  

Gesto semelhante ao de Felipe foi executado por Sandra, a partir de um 

dos vértices da figura desenhada no espaço (Figura 24A). Nesse caso, um dos 

indicadores permanece no ponto inicial e o outro percorre o perímetro de um 

quadrado imaginário, delineando lados e vértices do polígono. Apesar de não 

termos a sincronicidade dos movimentos dos indicadores, o gesto elaborado por 

Sandra contém as alterações de direção e sentido, preservando, assim, as 

relações entre os lados. 
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Figura 24 – Sandra realçando vértices 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Durante a entrevista, Sandra justifica o gesto (Figura 24A) como uma 

maneira visual de mostrar a forma do objeto quadrado, replicando o gesto e 

apontando várias vezes para o vértice da forma imaginária no qual ela começou o 

traçado. Segundo McNeill (1992), os gestos, por serem livres dos regulamentos, 

podem marcar ou realçar os pontos em que o orador deseja dar ênfase. 

Para Moreira (2007) e Alibali, Kita e Young (2000), a simples separação e 

classificação dos gestos não é suficiente para o completo entendimento da 

participação desses no discurso, já que não possui significado próprio e estável, o 

signo pode ter vários significados dentro de um único discurso. O gesto de Sandra 

de dêitico de apontamento (Figura 24B, dedo indicador direto) só pode ser 

entendido no contexto do seu discurso. 

Ainda de acordo com Kita e Alibali (2007), como os gestos são elaborados 

e organizados de modo diferente da representação linguística. Para Rasmussen e 

Sweeney (2014, p. 198), os gestos podem conter essas informações pela 

corporificação física “[...] de uma multiplicidade de recursos semióticos”. 

 

4.2.1.2 Destacando a superfície 

Durante as interações, percebemos também que alguns dos participantes 

referiam-se ao objeto quadrado como uma figura plana que determina uma 

superfície. Na sequência, ilustramos com os gestos empregados por Sandra. 

Durante a aplicação, Sandra executa com os dois indicadores vários 

quadrados imaginários, alguns na horizontal e outros na vertical (Figura 25), com 

medidas dos lados distintos. Cabe destacar que a mudança de direção dos 

movimentos dos dedos indicadores (da horizontal para a vertical), executada de 
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forma abrupta e marcante, denota o propósito de comunicar a perpendicularidade 

entre os lados da forma. Tal característica será explorada na seção 4.2.1.3. 

 
Figura 25 – Sandra com os dois indicadores 

 
  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os gestos usados (Figura 25) por Sandra mostram o que Goldin-Meadow 

(2003) se refere quando diz que os gestos, como elementos tridimensionais, 

dispõem de uma maior quantidade de recursos para gerar significados, 

necessitando muito menos significantes. O mesmo gesto, elaborado com ambos 

indicadores, é usado para explicitar posições e dimensões diferentes. 

Em outro discurso, durante a aplicação, Sandra delimita novamente usando 

apenas os dedos indicadores, um grande quadrado horizontal, seguem-se quatro 

quadrados verticais sobre os lados do primeiro. Por fim, novamente na horizontal, 

dentro do primeiro quadrado, ela executa vários outros menores de tamanhos 

diversos. A essa construção virtual, a locutora atribui a representação de uma 

casa com seus respectivos cômodos. Ao ser questionada, durante a entrevista, 

sobre qual seria seu objetivo, ela argumenta que seu intento foi mostrar que a 

informação oculta (o quadrado) poderia estar em várias posições, ter tamanhos 

distintos e estar presente em várias situações da vida diária. 

Durante essa explanação do parágrafo anterior, Sandra trouxe para esse 

discurso o conceito de superfície. Ela expõe esse conceito por um gesto, que o faz 

com a mão aberta e dedos juntos, exceto polegar levantado, num movimento 

vertical como se deslizando com as costas da mão sobre um quadrado vertical 

recém demarcado (Figura 26). 
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Figura 26 – Sandra descrevendo o plano 

 
  Fonte: Arquivo pessoal. 

 
O gesto de deslizar a mão, feito por Sandra, condiz com o afirmado por 

Roth (2001) que explica que os gestos podem expressar um conceito matemático 

abstrato, mostrando o que LeBaron e Streeck (2000) e Moore-Russo e Viglietti 

(2014) chamam de cognição corporificada, que é um sistema no qual o corpo, a 

mente e os recursos disponíveis trabalham juntos. 

 
4.2.1.3 Destacando o perpendicularismo 

O perpendicularismo entre os lados da forma, apesar de ser uma 

característica subjacente nos gestos apresentados anteriormente, recebeu 

destaque especial nos discursos de alguns participantes. Para destacar o ângulo 

de 90° entre dois lados que compunham a forma, alguns participantes usaram o 

dedo indicador e o polegar em riste (Figura 27). 

 
Figura 27 – A perpendicularidade entre dois lados 

 
            Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O gesto em questão foi usado tanto com as duas mãos (Figura 27), como 

uma única mão (Figura 28), e foi repetido por vários participantes, tanto na 

aplicação quanto nas entrevistas, independentemente da forma visualizada 

(Português, Libras ou desenho). 
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Na Figura 28, vemos uma variação desse gesto no qual a mão esquerda 

permanece parada, marcando a perpendicularidade, com o polegar e o indicador 

esticado, com o indicador direito foi feito um movimento de deslizar sobre os 

dedos polegar e indicador da mão esquerda. Esse gesto de Sandra nos permite 

identificar o ângulo reto entre dois lados adjacentes. 

 

Figura 28 – Ângulo reto entre dois lados adjacentes 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Outro gesto empregado com o propósito de destacar o ângulo de 90° entre 

os lados foi executado por Joana (Figura 29). Com o dedo indicador e o polegar 

de ambas as mãos ela formou, assim, dois “L”, que se encontram pela ponta dos 

polegares. Joana compõe uma forma quadrangular, rotacionando o pulso 

esquerdo, mostrando para sua interpretante o movimento da configuração da mão 

esquerda. 

 
Figura 29 – Joana compõe uma forma quadrangular 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A marcação usada por Joana (Figura 29B), foi reconhecida por alguns 

participantes como um dos sinais usados por Surdos dessa comunidade para 

representar o quadrado. Como apontado por Rasmussen e Sweeney (2014), os 
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gestos e os movimentos são partes de uma multiplicidade de recursos semióticos 

e não estão isolados de contexto. 

 

4.2.1.4 Evocando a generalização 

Algumas vezes, nossos participantes quiseram frisar que as características 

do item matemático destacadas permaneciam válidas quando sua posição ou 

dimensões variavam. Para isso, utilizaram-se da locação espacial como um 

artifício para invocar uma generalização, usando variações do tipo de objeto usado 

como exemplo e, assim, conseguir desprender o item matemático (abstrato) de 

algo específico (concreto) mostrado. 

Essa generalização, pelo uso do recurso espacial, ocorreu com as três 

representações que adotamos para introduzir o item quadrado, tanto em 

Português, e Libras quanto na forma pictórica. Na Figura 30, podemos observar a 

execução do gesto (executado com os dois indicadores) representativo de 

quadrado sendo executado em distintas posições no espaço. 

 
Figura 30 – Quadrado em várias posições 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A generalização, usando as variações de objetos empregados para as 

construções dos discursos, está exemplificada nesta análise pela participação de 

Pedro (Figura 31). Nessa sessão de coleta de dados, Pedro usa o exemplo de 

uma janela (Figura 31A), de um porta-retratos (Figura 31B), e de uma piscina 

(Figura 31C) para demarcar com um gesto executado com os dedos indicadores 

partindo um único ponto e em um movimento de braços sincronizados. 
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Figura 31 – Variações de objetos 

 
  Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Construções de discurso similares a essa também foram usadas por outros 

participantes, buscando induzir seus interpretantes a identificar o elo comum entre 

esses elementos e a forma geométrica pela variação de objetos do cotidiano. 

Assim como destacam Dreyfus, Thomas e Yoon (2014), os gestos foram usados 

de modo intencional e conscientemente para completar o discurso e constituir uma 

construção conceitual. 

 

4.2.1.5 Influência da representação 

No caso do objeto matemático quadrado, não houve grandes variações nos 

tipos de gestos utilizados por nossos participantes de acordo com a representação 

que eles viam. Por outro lado, pudemos perceber uma frequência maior no uso de 

gestos quando a representação vista foi em Língua Portuguesa. O mesmo se 

pode dizer em relação aos cenários criados nos discursos. 

A representação em Língua Portuguesa se mostrou geradora de gestos 

criativos. Ela permitiu uma maior variação de enredos que, por sua vez, contavam 

com um número de gestos. As representações, pictórica e em Libras, ficaram 

limitadas à reprodução da figura ou do filme visto, com poucas variações nas 

estratégias comunicativas, tanto nas aplicações quanto nas entrevistas. 

Terminando este item, no próximo, passaremos a fazer uma síntese da 

análise deste tópico nominado “O quadrado”. 

 

4.2.1.6 Síntese 

Nesse ponto, vamos fazer um apanhado dos tópicos observados, 

conectando-os entre si e com nossos referenciais. No objeto matemático 

quadrado, o gesto executado com os dedos indicadores partindo um único ponto, 
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e em um movimento sincronizado de braços, descrevem uma linha horizontal, a 

qual em certo ponto, interrompem e passam descrever linhas verticais, que são 

simétricas e de medidas iguais entre si, descrevendo no espaço um quadrado 

imaginário (Figura 32), se mostrou predominante nesta pesquisa, 

independentemente da representação vista pelo locutor, o que nos sugeriu uma 

vertente cultural no uso desse gesto. 

 
Figura 32 – Quadrado imaginário 

 
                Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Esse gesto pode ser encarado como icônico, aquele que, segundo Kendon 

(1992), substitui o próprio verbete, representando-o de uma forma simplificada. 

Essa iconicidade permitiu identificar as características do objeto matemático como 

o paralelismo entre os lados, vértices, ângulos, lados com as mesmas medidas e 

uma linha poligonal fechada. 

Apesar de Roth (2001, p.381) declarar que “[...] muito pouco se sabe sobre 

o papel dos gestos, quanto estes podem expressar o desconhecimento 

matemático e científico abstrato [...]”, vemos que muitas das características do 

quadrado, nos discursos analisados, foram delegadas aos gestos.  

Outros gestos surgiram para representar o quadrado, como, por exemplo, o 

executado com o dedo indicador e polegar da mão direita em riste, de modo a 

estarem perpendiculares entre si, e a mão esquerda repetindo a configuração, 

tocando a outra pela ponta dos polegares. Nesse gesto, a indicação de 

perpendicularidade entre os lados e o paralelismo entre os lados opostos são 

visualizados já na configuração de mão. Segundo Iverson e Goldin-Meadow 

(1998) os gestos podem refletir a ideia que ainda está subentendida, conceitos 

que, mesmo não formalizados pelo locutor, já estão assumidos e se mostram 

corporificados por essas marcações. 



103 

O uso do espaço se mostrou frequente tanto como parte da fala quando, 

segundo Haviland (1992), o espaço se traveste em palco ou cenário do desenrolar 

da narrativa, como nos gestos que, segundo Goldin-Meadow (2003), podem 

mesmo serem considerados como um marcador gestual refletindo diferentes 

informações. Nesta etapa de nossa análise, o espaço aparece com marcador que 

suporta a ideia de generalização, ou melhor, o ente matemático abstrato, neste 

caso, um quadrado, que está representado em vários objetos. 

Quanto à eficácia dos verbetes em Libras já dicionarizados, vimos que o 

sinal apresentado por Dadá (2009), apesar de ter sido reconhecido e entendido 

por nossos participantes, aparentemente não é o único usado por esse grupo de 

surdos. , ZEssa variação de sinais verbetes é condizente com os trabalhos de 

Sales (2013) e Zanquetta (2015) que destacam que a Libras é uma língua ainda 

em processo de formação e estabilização de léxico, em que novos verbetes que 

explorem distintas características dos objetos podem surgir e alguns permanecem 

outros não. 

Por fim, no tópico quadrado, encontramos sutis diferenças entre as diversas 

formas utilizadas na produção de gestos e representações que usamos para 

motivar os discursos utilizados. As estratégias, os gestos utilizados e as 

propriedades ressaltadas foram praticamente as mesmas, havendo, contudo, 

maior criatividade nos cenários elaborados quando foi usada a representação em 

Língua Portuguesa. 

Encerrando a análise dos gestos que emergiram nos discursos sobre o 

tema quadrado, passamos a analisar quando o tema trabalhado foi Equação. 

 
4.2.2 A equação 

Nesta seção, apresentaremos o trabalho dos participantes com o tópico 

matemático Equação, mostrado por meio de diferentes representações: 

denominação em Língua Portuguesa, em Libras e a pictórica (Figura 33). 
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Figura 33 – Representações de equação 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Procuraremos, nesta análise, identificar gestos que exploram aspectos 

(caraterísticas ou propriedades) ligados ao conceito matemático de equação. 

Veremos também a influência do espaço no discurso sobre este tema. 

Para nos apoiar nesse tópico matemático, trouxemos o trabalho de Lima 

(2007), que identifica dois subtipos de equações. O primeiro subtipo, segundo a 

autora, seriam “as equações de avaliação”, definidas como aquelas apresentadas 

na forma 2x+1= 5. Nessas equações, devem ser feitas uma série de operações 

aritméticas (somas, multiplicações etc.), com o objetivo de encontrar um valor para 

“x”. Lima (2007, p.23) aponta, ainda, que nas equações de avaliação o sinal de 

igual se comporta como um operador, um marcador que demanda uma ação no 

primeiro membro (da equação) para obter o valor do segundo membro. 

O segundo tipo apontado por Lima (2007, p.23) são as “equações de 

manipulação”, exemplificado por ax + b = cx + d. Para a autora, esse grupo de 

equação exige uma manipulação prévia da incógnita, o que exige maior domínio 

de regras operacionais, tais como as de passagem entre os lados da igualdade (o 

que implicará em lidar com as operações inversas), a manipulação de símbolos e 

a incógnita que também precisa ser operacionalizada. 

No trabalho de Lima (2007), encontramos algumas respostas apresentadas 

por alunos do ensino médio de Israel que participaram de uma pesquisa realizada 

por Dreyfus e Hoch (200424), quando são inqueridos sobre o conceito de 

equações. 

 

24 DREYFUS, T.; HOCH, M. Equations – a structural approach, in: INTERNATIONAL 
CONFERENCE FOR THE PSYCHOLOGY OF MATEMATIC EDUCATION, 28., 2004, Bergene, 
Norway. Proceedings. Bergne, 2004. V. 1, p. 152-155. 
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• Um exercício no qual o objetivo é encontrar o x. 

• Um exercício que tem uma solução, isto é, é um exercício 
antes de resolvê-lo, e no fim você pode fazer alguma coisa 
com isso e chegar na solução. Você precisa encontrar a 
variável. 

• Os x de um lado, número de outro, um sinal de igual entre eles, 
é preciso achar x. 

• Uma afirmação incluindo dois lados, um sinal de igual e um ou 
mais de um x. 

• Dois membros conectados por um sinal e certas regras para 
resolver. (LIMA, 2007, p.25) 

 

Para Lima (2007), as quatro primeiras repostas dos alunos de Dreyfus e 

Hoch (2004) são compatíveis com equações do tipo “as equações de avaliação” 

enquanto a última apresenta a característica de uma “equação de manipulação”. 

A partir desse trabalho de Lima (2007, p. 25-31), vemos que o termo 

equação pode invocar diferentes aspectos, complementares entre si, que indicam 

uma assunção diferente desse item matemático. Podemos ter, então, para 

equação os seguintes significados: 

• A busca de um equilíbrio entre dois termos; 

• A determinação de um valor por algumas operações matemáticas; 

• Uma expressão que contém de uma incógnita a ser descoberta; 

• Uma expressão na qual existe um sinal de igualdade, cuja função 

poderia ser vista como um operador, ou então como um marcador de 

equilíbrio; 

• Uma expressão matemática que não está presa a um contexto 

específico. 

Participaram deste tópico desta pesquisa: Felipe, Luan e Pedro com acesso 

ao tema por Libras; Ana que leu em Português; por fim Benício que visualizou na 

forma pictórica. 

 

4.2.2.1 O que é equação 

Neste tópico, buscaremos identificar, nos gestos utilizados por nossos 

participantes, umas das concepções para o termo equação que elencamos acima, 

e analisaremos os significados para o termo equação que foram explicitados por 

nossos participantes. 
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Nesta análise, usaremos conceitos apontados por Lima (2007), para a qual 

equação pode invocar diversos significados, tais como: 

• O equilíbrio entre termos;  

• A determinação de um valor;  

• A existência de incógnita;  

• A presença do sinal de igualdade. 

As duas próximas construções que analisaremos têm em comum a 

visualização da representação em Libras e de terem se fixados em operações de 

determinação de um valor, não abordando outros conceitos inerentes a uma 

equação. 

Pedro fez uma construção metafórica mostrando uma subtração (Figura 

34), repetindo algumas vezes com a mão direita com todos os dedos juntos e 

levemente curvados, o que em Libras corresponde ao sinal copos (Figura 34A). 

Na sequência, fez com o braço direito um movimento lateral trazendo um dos 

copos (Figura 34B) e o posiciona sob a mão esquerda estendida na horizontal 

com dedos juntos e palma para baixo (Figura 34C). A marcação do operador foi 

feita por expressão facial. 

 

Figura 34 – Mostrando uma subtração 

 
  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para essa construção, Pedro, na entrevista, disse que objetivava obter uma 

resposta numérica. A mesma estratégia de fazer uma representação física de uma 

operação aritmética com objetos físicos em substituição aos algarismos também 

foi adotada por Luan (Figura 35) executando com os indicadores marcações que 

descrevem no espaço figuras de um triângulo e um quadrado. 
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Figura 35 – Figuras em substituição aos algarismos 

 
 Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Felipe, que também visualizou em Libras, interpretou o termo equação 

como um conjunto de operações e de números (Figura 36), mas, diferentemente 

dos anteriores, não substituiu os números por construções representativas de 

quantidades. Ele não se concentrou na expectativa de obter algum resultado 

numérico específico. 

 
Figura 36 – Conjunto de operações e de números 

 
 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Apesar de algumas pequenas variações, para os três participantes, a 

representação em Libras (Pedro, Luan e Felipe) provocou o mesmo significado 

para equação, como sendo operações matemáticas para obtenção de um valor 

numérico. 

Benício, que visualizou a representação pictórica, optou por reproduções 

dos elementos que constituíam a figura. Em uma das tentativas, Benício fez o 

gesto (Figura 37A), com uma configuração de mão, todos os dedos da mão direita 

parcialmente curvados e afastados entre si, as pontas desses dedos batem três 

vezes contra a palma da mão esquerda. A esse gesto, Benício, na entrevista, 

atribuiu o significado de marcação da posição de cada um dos elementos que 

pretende mostrar. 
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Figura 37 – Marcação da posição de cada um dos elementos 

 
  Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Já na Figura 37B, Benício usou os dedos indicador e médio esticados e 

cruzados com uma marcação da posição em que deveria estar uma resposta. 

Essa última configuração de mão (dedos cruzados) faz parte do sinal de resposta 

em Libras. 

De modo distinto de Luan, Felipe e Pedro, Benício não explora a operação 

matemática, preferindo uma reconstrução do próprio objeto. Primeiro, ele marca 

as posições de cada elemento e, em seguida, as letras que a ocupam. Na Figura 

38, temos Benício posicionando a letra A, a que seguiu as letras X e B e a 

marcação da posição em que estaria a resposta. 

 

Figura 38 – Benício posicionando a letra A 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Essa priorização na reprodução da organização espacial dos elementos do 

objeto visto se mostra importante para os sinalizadores, fato que também foi 

notado por Avalo (2012), Sacks (2010), Bull (2008) e por Barbosa (2013) que, em 

suas pesquisas, trazem a importância da visualidade como característica cultural 

dos Surdos. Essa conexão, denotada por Benício, relacionada às posições em 
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que os gestos são realizados e à imagem observada, para Presmeg (2006 p.26), é 

“[...] um dos indicadores mais seguros da presença de pensamento visual”. 

Na participação de Benício, fica subentendida a existência de um operador 

entre as letras e a marcação da resposta (dedos cruzados da mão direita 

posicionados à frente dos dedos estendidos da mão esquerda (Figura 17B). Essas 

construções de Benício, ocultando o operador (sinal de igual) concorda com 

Zaquetta (2010) que afirma que a comunicação em língua de sinais não se 

processa de modo linear, e ela tem uma necessidade menor de signos, quando 

comparada com às usadas pelos oralistas, já que pode usar o espaço como 

elemento de ligação. 

 

4.2.2.2 Equações de avaliação 

Vamos ver neste item como nossos participantes usaram gestos para 

expressar ou induzir os seus interpretantes ao conceito de equação, apoiando-nos 

nas características de uma equação de avaliação. Buscam identificar e analisar 

como foram explicitadas as operações aritméticas, o significado atribuído para o 

sinal de igual e como as “[...] estruturas sintáticas e morfológicas formais da 

matemática [...]” (ARZARELLO; SABENA, 2014, p.77, nossa tradução) foram 

elaboradas. 

 
4.2.2.2.1 Destacando as operações aritméticas 

Destacaremos, neste bloco, como os participantes lidaram com a presença 

das as operações aritméticas nesse conceito. Começamos com Felipe que, na 

aplicação, visualizou a representação em Libras. Para apresentar o objeto 

matemático equação para seu interlocutor, ele fez uma sequência de operações 

aritméticas - soma, subtração e radiciação - que podemos ver nas Figura 39A, 

Figura 39B e Figura 39C respectivamente. 
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Figura 39 – Felipe representando Equação 

 
   Fonte: Arquivo pessoal.  

 
Seu discurso começou com as operações aritméticas (Figura 39A, Figura 

39B e Figura 39C) e continuou com um gesto executado com a mão direita que 

partiu de uma configuração totalmente fechada, abriu um dedo de cada vez até 

ficar com a mão totalmente aberta, com a palma para cima (Figura 39D). E, 

simultaneamente, com a ação de abrir os dedos, Felipe executou movimento 

horizontal (da esquerda para direita), percorrendo com essa mão um pequeno 

trecho no espaço (Figura 20E). Essa ação de Felipe (Figura 39D e Figura 39E) é 

justificada, durante a entrevista, como tendo o significado de “quanto é (tudo 

isso)?”. 

O gesto da Figura 39 sugere que o participante posicionou as manipulações 

(operações aritméticas) no espaço para representar o primeiro membro da 

equação, e deu à marcação “quanto é (tudo isso)?” a função de um operador, o 

signo que dá uma ordem para executar alguma ação para obtenção de resultado 

numérico. Em nossas análises, consideramos que esse gesto substituiu o sinal de 

igual. Podemos ver, nessa cena, que o participante usou uma estrutura compatível 

com o que Lima (2007) nomeou equações de avaliação, uma sequência de 

operações aritméticas como o objetivo de chegar a um determinado resultado 

numérico. 

Especificamente em relação ao sinal de equação, que obtivemos no 

dicionário de Dadá (2009), três participantes (Felipe, Pedro e Luan) alegaram ter 
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tido dificuldades com esse significante em algum momento de suas participações. 

No entanto, eles apresentaram estratégias semelhantes. 

Na Figura 40, vemos Pedro trabalhando com a ideia de equação para a 

qual executa uma operação de soma (Figura 40A, 40B e 40C) solicita o resultado 

(Figura 40D), o que pode ser traduzido como “cinco mais cinco resulta em quanto”. 

O operador usado por Pedro foi o sinal de soma (resultado) em Libras (Figura 

40D). Construção semelhante foi empregada por participantes que viram a 

representação em Libras. 

 
Figura 40 – Pedro trabalhando com a ideia de equação 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 
Luan faz uma tentativa de introduzir a incógnita no seu discurso quando, em 

um dos seus discursos, fez uma substituição de algarismos por construções 

geométricas, essas simbolizando as quantidades (Figura 41). 

 
Figura 41 – Símbolos e quantidades. 

 
          Fonte: Arquivo pessoal.  

 
Para executar essa construção, Luan fez com ambos os indicadores a 

marcação no espaço do triângulo (Figura 42A). Seguiu, com o indicador direito 

descrevendo duas linhas em cruz, na mesma região do triângulo desenhado 

(Figura 42B). Em seguida, indicou três das quatro subdivisões já demarcadas e, 

com a mão direita aberta, dedos juntos, executou um movimento de oscilação dos 

dedos (Figura 42C). 

 



112 

Figura 42 – Simbolizando as quantidades 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Numa posição mais à esquerda, Luan fez em sequência o sinal de soma, a 

marcação de um quadrado, que também é subdivido com um dos indicadores em 

quatro partes (Figura 42D, Figura 42E e Figura 42F). Questionado sobre os gestos 

e sinais utilizados nessa construção, Luan afirmou que procurou representar “1 + 

4”, e a substituição das incógnitas por formas geométricas (triângulos e 

quadrados) como é normalmente adotada nos anos do ensino fundamental. 

Entender o significado da representação em Libras do tópico equação, tal 

como apresentado por Dadá (2009) com operações aritméticas para alcançar um 

valor numérico, nos aparenta ser algo marcante para este grupo de participantes. 

Uma das leituras que poderíamos fazer dessa situação é que esse sinal invoca 

apenas uma pequena parte do conceito de equações. Pesquisadores como e 

Sales (2013), Arnoldo Júnior (2014), Zanquetta (2015), entre outros, já trazem que 

Libras, como uma língua em formação, carece de signos representativos para 

várias áreas do conhecimento. 

Em uma outra tentativa, Luan posiciona um dos indicadores que permanece 

parado e esticado numa posição horizontal, enquanto com o outro executa 

movimentos acima e abaixo do primeiro dedo (Figura 43A e Figura 43B). Por fim, 

Luan faz um movimento horizontal, com o indicador direito sobre o esquerdo 

(Figura 43C), ao mesmo tempo em que faz marcação de interrogação com a 

cabeça. 
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Figura 43 – Mostrando uma operação de subtração 

 
   Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Durante a entrevista, Luan, quando questionado sobre qual o objetivo dos 

gestos da Figura 24, responde que se trata de uma operação de subtração. 

Seguindo o método de pesquisa que utilizamos (SRI), no qual se incentiva o 

participante a refletir e explicitar suas intenções, táticas e expectativas, revisitamos 

sua participação na qual havia primeiro uma adição, (Figura 42D) e, em seguida, a 

subtração (Figura 43C). Luan argumentou que o seu intento era generalizar, ou 

seja, para o objetivo que está tentando comunicar, a operação matemática pode 

ser qualquer uma. 

 

4.2.2.2.2 Destacando o operador 

Neste bloco, vamos focar nossa atenção nos gestos e nas formas que 

foram usadas para a marcação de operador, função do sinal de igual nas 

equações de aplicação. 

Essa marcação do operador, aquele que dá ordem para executar 

operações para obtenção do um resultado, ocorreu de forma variada, como por 

expressão facial de Luan (Figura 43C); pela combinação de um gesto com o 

espaço, Felipe (Figura 44A e 44B); pela combinação de um sinal com o espaço, 

como se verifica em Benício (Figura 44C); ou somente por sinal, como faz Pedro 

(Figura 44D). 
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Figura 44 – Marcação do operador 

 
   Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Apesar dessa variação de marcações para o operador, em nenhuma das 

construções foi utilizado o sinal em Libras para igual, elaborado com apenas os 

dedos médio e indicador esticados, e que se movem alternadamente (Figura 45). 

 
Figura 45 – Sinal de igual 

 
Fontes: Capovilla, F.C. et al (2004). 

 

A substituição de um marcador próprio, de significância reconhecida e 

estável, por construções alternativas e não formais nos parece que foi uma 

característica deste grupo de participantes. 
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4.2.2.2.3 Influência da representação pictórica 

Neste bloco, destacaremos eventos que ocorreram quando o participante 

foi exposto à representação pictórica (ax + b = 0). 

Em seu discurso, Benício especificou ao seu interlocutor que se tratava de 

um tema do ensino fundamental e, então, posicionou a palma da mão esquerda na 

horizontal voltada para o observador. Com a mão direita usando apenas o 

indicador e polegar em forma de pinça, tocar três vezes a palma esquerda (Figura 

46A). O participante explicou esse gesto como uma reprodução esquematizada da 

figura observada. Segundo Benício, a palma esquerda substituía a lousa, e os três 

pontos tocados com os dedos da mão direita, as posições dos elementos na 

figura. 

Em sequência, após a marcação anterior (Figura 46A), Benício fez com a 

mão direita o sinal de resposta em Libras e bateu contra a palma esquerda (Figura 

46B). A essa última marcação, ele atribui o significado de indicar que nesse ponto 

há uma resposta. 

 
Figura 46 – Indicando posição da resposta 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Esses gestos de Benício (Figura 46) dão suporte para uma das 

interpretações de uma equação de avaliação também expressa pelos alunos de 

Dreyfus e Hoch (2004 apud LIMA, 2007, p.25) como sendo “um exercício que tem 

uma solução”. 

 

4.2.2.3 Equações de manipulação 

Nesse momento, nos atentaremos a analisar como nossos participantes 

usaram gestos compatíveis com as características de uma equação de 
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manipulação. Questionado sobre seu objetivo na execução de vários sinais de 

operações e de números seguido pelo sinal de “quantos”, Felipe fez um gesto com 

ambas as mãos, as palmas para baixo, dedos afastados e curvados. Com essa 

configuração, na forma de garra, Felipe fez movimentos alternados para frente e 

para traz com as mãos (Figura 47). Gesto para o qual atribuiu o significado de 

manusear os elementos, números e operações, necessário para a solução de uma 

equação. 

O gesto de Felipe (Figura 47) condiz com as ideias de Kendon (1992, 

2008), para o qual os gestos, além de corroborar a compreensão de um discurso, 

ajudam o locutor preenchendo lacunas desse mesmo discurso. 

 
Figura 47 – Gesto de manipular os membros 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Novamente inquerido se uma sequência de operações e de números seria 

representativa do termo equação, Felipe afirmou que não, pois faltou explicitar 

para a interpretante a ideia de equilíbrio entre os membros. Para marcar o 

conceito de equilíbrio, ele fez o gesto da Figura 48, executado com as duas mãos 

um pouco curvadas, com dedos esticados e todos juntos, posicionado a sua 

frente, num movimento alternado de vai e vem. 

 
Figura 48 – Gesto mostrando conceito de equilíbrio 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  
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A execução dos gestos das Figuras 47 e 48 mostra uma representação 

física de uma equação de manipulação, algo que Moore-Russo e Viglietti (2014) 

chamam de uma ligação do abstrato interior para o real exterior. Esse uso de 

gestos é, de acordo com McNeill (1992), Goldin-Meadow (2003) e Alibali, Kita e 

Young (2000), de grande importância para a cognição matemática e, apesar de 

não dispensarem a formalização do conteúdo matemático, eles (os gestos) nos 

permitem vislumbrar algumas “verdades escondidas na mente do falante” (ROTH, 

2001.p.373). 

 

4.2.2.4 Dois membros conectados por um sinal 

Neste item, analisaremos como os participantes apresentaram o sinal de 

igual, elemento de ligação entre os dois membros de uma equação de 

manipulação. Durante as aplicações, o conceito de equilíbrio não foi explorado 

pelos nossos participantes, mas se fez presente em uma das entrevistas. Nas 

equações de manipulação, as operações são feitas de modo a manter a 

equivalência entre os dois membros (Lima, 2007) e, neste caso, podemos 

denominar o sinal de igualdade de um marcador de equilíbrio. 

 

Figura 49 – Sinal de quantos 

 
                Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Felipe, ao ser questionado pelo pesquisador se o gesto composto de uma 

sequência de operações seguido do sinal de quantos (Figura 49) comportaria o 

significado matemático do termo equação, declarou que não. Para ele, ficou 

faltando acrescer ao discurso a noção de equilíbrio e, para representar esse 

conceito, ele fez o gesto que apresentamos na Figura 50. 
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Figura 50 – Noção de equilíbrio 

 
               Fonte: Arquivo pessoal.  
 

O gesto, usado por Felipe (Figura 50) para representar o conceito de 

equilíbrio pertinente à equação, é elaborado intencional e conscientemente como 

uma forma metafórica de comunicar a ideia, tal como já descrito nos trabalhos 

Dreyfus, Thomas e Yoon (2014) e de Rasmussen e Sweeney (2014). O gesto da 

Figura 50, que surge durante as entrevistas, concorda com as ideias de Kendon 

(2008) e de Healy, Ramos e Fernandes (2015), pois segundo essas autoras, 

quando não temos significantes próprios para uma situação, nos valemos de 

gestos e esses, por sua vez, podem ser uma representação física do conceito a 

que dão suporte. 

 

4.2.2.5 Generalização 

Neste item, buscaremos analisar os gestos que indicam tentativas de 

generalização do conceito matemático equação, ou melhor, desvincular o conceito 

do cenário criado para o discurso. 

Na participação de Felipe, este optou por expor uma série de operações 

aritméticas e de números encerrando o discurso com um sinal indicativo de “nada 

mais a acrescentar”25. A mesma construção foi repetida, algumas vezes, com o 

intuito de, segundo o locutor, induzir a ideia de que o termo poderia ser composto 

de quaisquer combinações de operações e números. A marcação generalizadora 

foi feita por expressão facial em conjunção com gesto (Figura 51A), na qual ele faz 

 

25 Nossa interpretação.  



119 

uma rotação do pulso, terminando com a palma da mão para cima e dedos 

abertos, pela combinação de expressão facial com um sinal (Figura 51B). 

Figura 51 – Gesto de generalização 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na Educação Matemática, professores e alunos, segundo Roth (2001), se 

utilizam de recursos gestuais que se mostram importantes para a comunicação de 

conceitos. E assim como no caso de Felipe (Figura 51), por alguma razão esse 

conceito pode não estar explícito na fala. 

Pedro e Luan preferem trabalhar com a generalização variando os 

discursos, mas todas as construções envolveram operações aritméticas simples e 

objetos como copos, galhos de arvores, triângulos, círculos etc. 

 

4.2.2.6 O espaço no discurso 

Nesse item, iremos analisar a participação do espaço no contexto de 

equações nos discursos coletados nesta pesquisa. O uso do espaço já foi 

comentado por vários autores, entre eles Liddell (2000), Fowler e Levy (1992) e 

Goldin-Meadow (2003), que reconhecem a locação espacial como elemento 

estruturante das línguas de sinais e as correlações entre espaços físicos (reais) e 

os virtuais que os representam. Para esses autores, existe uma completude quase 

metafórica entre espaços físicos e virtuais. 

Nesse uso do espaço, destacamos Benício que o usa para realçar as letras 

“a, x e b” da representação pictórica, nesse caso, de uma equação. Esse gesto foi 

executado com a mão esquerda aberta e dedos juntos, numa posição com a 

palma para lateral, e com a mão direita toca em três pontos da palma da mão 

esquerda (Figura 52). 
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Figura 52 – Benício marcando o posicionamento 

 
        Fonte: Arquivo pessoal.  

 

O gesto da Figura 52 mostra o uso do espaço virtual, a palma da mão 

esquerda, para representar o cenário de fundo sobre o qual serão posicionados, 

por cada dedo da mão direita, os elementos da equação observada (a, x e b). 

Vemos, nessa construção de Benício, a correlação entre os espaços físicos e os 

virtuais, na qual foi criada uma disposição virtual, igual a já citada por Liddell 

(2000), para reproduzir a cena sobre a qual irá discursar. 

Gesto semelhante foi feito durante a mesma sessão de captação de dados, 

com outra configuração de mão. Agora, todos os dedos ficam parcialmente 

afastados entre si e levemente curvados (Figura 53), e essa configuração bate três 

contra a palma esquerda. 

 
Figura 53 – Benício marcando o posicionamento 2 

 
  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Durante a entrevista, Benício produz um outro gesto, desta vez o fez 

usando os dedos indicador, médio e anelar, sobre pontos específicos da palma 

esquerda que representariam os elementos do primeiro termo de uma equação 
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(Figura 54). Essa variação na execução condiz com Goldin-Meadow (2003), para 

quem os gestos, não estando presos a estruturas linguísticas, não possuem forma 

definida nem relação estável entre significantes e significados. 

 
Figura 54 – Benício marcando o posicionamento 3 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Para explicar a mesma cena, Benício ainda usa o espaço para posicionar o 

segundo membro da equação, executando a marcação com os dedos da mão 

direita - indicador e médio - cruzados e deslocados em movimento curto e abrupto 

a um ponto à frente dos dedos esticados da mão esquerda (Figura 55). 

 

Figura 55 – Benício indicando a resposta 

 
                      Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Questionado sobre qual seu intento como o gesto da Figura 55, Benício 

argumenta que naquela posição em estaria a “resposta” que, como vemos nessa 

representação física, está localizada numa região distinta do primeiro membro da 

equação. Essa construção permitiu a Benício suprimir a execução do sinal de igual 

sem prejudicar a sua enunciação. Para Pizzio et al (2009), o uso do espaço é uma 
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das características mais marcantes das línguas de sinais e da cultura surda, 

influindo nos aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos do discurso 

sinalizado. 

Outro uso do espaço que encontramos, foi com Luan que, ao executar 

gestos que descreviam com os indicadores formas geométricas, o fez colocando-

as estrategicamente em posições distintas (Figura 56A e Figura 56B). As duas 

formas (triângulo e retângulo) substituíam números que, numa expressão 

matemática, ocupariam espaços distintos. Diferentemente de Benício que 

reproduzia a forma pictórica que observara, Luan expunha de sua concepção de 

equação, concebida a partir visualização da expressão em Libras; todavia, ambos 

se valeram igualmente do espaço como parte de seus discursos. 

 
Figura 56 – Luan expondo a sua concepção de equação 

 
   Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Nesses dois episódios, vimos que o espaço é cenário de fundo e 

coadjuvante para o desenrolar do discurso e, assim como em McNeill (1992), 

ajuda a remover alguma inconsistência ou mesmo, como já foi apontado por 

Goldin-Meadow (2003) e por Barbosa (2013), ele pode ser um marcador gestual 

que, a depender da posição em que é executado, conduz a diferentes 

informações. 

Ainda sobre o uso do espaço em substituição a elementos da fala (verbos, 

pronomes ou mesmo conjunções) nos gestos de Luan, apresentados na 

sequência da Figura 57, o espaço é pronome e também elemento de ligação que 

agrega sentido ao discurso. 
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Figura 57 – Operação de subtração 

 
  Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Ao usar o indicador direito num espaço acima do indicador esquerdo 

(Figura 57A) Luan estava fixando um dos elementos da operação que iria montar, 

repetindo o procedimento em ponto abaixo (Figura 57B), criando um cenário. 

Nesse caso, essas posições poderiam ser ocupadas por letras ou números. Por 

fim, ele executa a marcação com o indicador direito fazendo um movimento 

horizontal sobre o esquerdo (Figura 57C) para realçar a operação a ser executada 

(subtração), ao que acrescenta a expressão facial inquiridora. 

Esse uso do espaço, elaborado por Luan, condiz com os trabalhos de 

Sacks (2010) e de Goldin-Meadow (2003) quando afirmam que os recursos 

espaciais podem ser usados para trazer algumas especificações e significados ao 

discurso e, graças a isso, necessitaremos de uma quantidade muito menor de 

marcadores para expressar uma ideia. E, para McNeill (1992), o espaço pode ter a 

função de elemento de ligação, removendo alguma inconsistência entre dois 

elementos do discurso. 

Terminado este item, no próximo, passaremos a fazer uma síntese da 

análise deste tópico que é denominado “A equação”. 

 

4.2.2.7 Síntese 

Para esse tópico “equações”, contamos com quatro participantes, os quais 

foram expostos a distintas representações. Essas representações geraram 

diversas estratégias, nas quais pudemos observar algumas discrepâncias na 

relação entre o significante e o significado do objeto matemático, tema que já foi 

uma preocupação de inúmeros outros pesquisadores, não sendo o nosso foco. 

Vimos, no presente item, que apesar das dificuldades alegadas no 

entendimento do significado do termo equação tanto em Libras e Língua 
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Portuguesa, nossos participantes exibiram construções compostas ou de 

operações aritméticas simples, ou ainda de um conjunto dessas operações, 

conceitos compatíveis com o que Lima (2007) define como equação de avaliação. 

Nessas construções, os participantes utilizaram um conjunto de recursos 

semióticos, sinais, como gestos e construções metafóricas. Alguns casos, como os 

de Pedro e Luan, focaram suas construções na substituição dos algarismos por 

representações físicas e mantiveram as operações. Já Felipe preferiu se 

concentrar na ideia de um conjunto de operações e números, mas os três focaram 

na determinação de um valor numérico por meio de operações matemáticas. 

Durante a aplicação, Benício preferiu se concentrar na reprodução da 

representação pictórica que observou, executando gestos que mostravam a 

posição dos elementos (Figura 58) e também mostrando a separação espacial 

entre os membros da equação (operações e resultado). 

 

Figura 58 – Benício fazendo o posicionamento dos elementos 

 
   Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Para essas construções, Benício valeu-se do espaço virtual como elemento 

marcante de seu gesto ou, nos termos McNeill (2000, p.155), como a “utilização 

metafórica do espaço”. Quanto às configurações de mão utilizadas, tal como 

apontado por Kendon (2008), elas não se mostraram uniformes, adaptando-se 

estruturalmente a cada situação específica e não possuindo significação fora dos 

discursos em que estavam inseridas. 

Os quatro participantes elaboraram e se valeram de gestos em seus 

discursos durante aplicação de vários cenários para que pudessem cumprir a 

tarefa solicitada. Gestos, tão holisticamente associados a suas respectivas falas 
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que, para compreendermos o seu significado, segundo McNeill (2000), temos 

necessariamente de analisar suas relações com os demais elementos do discurso. 

Na Figura 59, temos Benício executando, durante a entrevista, gesto com 

ambas as mãos, polegares estendidos, indicadores parcialmente encurvados e 

demais recolhidos, movimento em que os indicadores e polegares se encontram 

pelas pontas e se afastam em linha reta. Gesto que, para o locutor, representaria 

a forma linear do objeto visto, a expressão matemática (ax+b = 0). 

 

Figura 59 – Gesto de dedos curvados 

 
                    Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Gesto semelhante (Figura 60) foi usado por Ana para representar a 

operação de divisão e a separação das duas partes determinadas. Assim como 

observado por Goldin-Meadow (2003), os gestos não estão presos a estruturas 

linguísticas definidas, não possuindo relação estável entre significantes e 

significados e não estão sujeitos a uma atuação socialmente pactuada, adquirindo, 

a cada situação, significados distintos. 

 
Figura 60 – Operação de divisão por separação 

 
                   Fonte: Arquivo pessoal. 

 



126 

Luan, numa das tentativas de criar com os dois indicadores, gestos que 

descrevem linhas de um triângulo imaginário (Figura 61), questionado sobre qual 

era seu objetivo, afirma que desejava representar uma quantidade. E, assim como 

observado por Silva (2012, p.216), os gestos são premeditados e o significado que 

lhes atribuímos “[...] depende na maioria das vezes do uso que fazemos da 

linguagem [...]”. 

 
Figura 61 – Luan usando indicadores 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Segundo Silva (2012), para entender essa construção, é necessário 

compreender a correlação entre o real e o abstrato e, assim, vislumbrar os 

conceitos utilizados. Apesar de McNeill (1992) ter identificado e nomeado os tipos 

gestuais, Moreira (2007), Alibali, Kita e Young (2000) declaram que essa simples 

separação e classificação dos gestos poderá não colaborar para o completo 

entendimento da participação desses no discurso. Nominar o gesto (Figura 38) 

executado por Luan como dêitico em nada nos ajuda a entender qual aspecto de 

uma equação estava sendo explorado. 

Encerrando a análise dos gestos que emergiram nos discursos sobre o 

tema Equação, passamos a analisar quando o tema trabalhado foi Fração. 

 

4.2.3 A fração 

Nesta etapa de nossa análise, estudaremos como nossos participantes 

trabalharam com o termo matemático frações, mostrado de diferentes formas: 

denominação em Língua portuguesa e em Libras e representação pictórica, 

conforme mostrado na Figura 62. 
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Figura 62 – Representações do termo Fração 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Nessa análise, identificamos os gestos que exploram aspectos 

(caraterísticas ou propriedades) relacionados ao termo fração. Para identificar os 

gestos usados por nossos participantes, usaremos os conceitos pertinentes ao 

termo fração apresentados por Onuchic e Botta (1997). Segundo essas autoras, 

um número racional pode tomar a forma de uma razão, um decimal, uma 

porcentagem ou mesmo de uma fração. Sendo que “[...] pensado como uma 

"fração", é um número que pode ser expresso como um quociente ou uma razão 

de dois inteiros a e b, com b diferente de zero, isto é, b ≠ 0” (ONUCHIC; BOTTA, 

1997 p. 2, nossa tradução). 

Para as autoras, o símbolo fracionário, enquanto um número racional, 

contém alguns conceitos básicos, o de mostrar uma relação parte‑todo (medida), 

representar um quociente, ser uma razão e funcionar como um operador: 

 

• No significado parte-todo (medida) a unidade é introduzida na 
forma de uma figura contínua (por exemplo, um pedaço de 
corda) ou um conjunto discreto (por exemplo, um determinado 
número de balas). Aqui o todo é repartido em partes de igual 
tamanho. Como medida, envolve medir área de uma região ao 
parti-la e cobri-la com unidades de um tamanho apropriado 
(formas congruentes ou não de mesma área. 

• O significado quociente é percebido quando um número de 
objetos precisa ser repartido ou dividido igualmente num certo 
número de grupos. Este modo aparece, nas aplicações, mais 
frequentemente do que os outros. Ele se refere ao uso dos 
números racionais como solução para uma situação de divisão 
(por exemplo, 2/3 é o resultado da divisão de dois objetos entre 
três pessoas). 

• Significado razão – Uma razão é uma relação de comparação 
multiplicativa entre duas quantidades de mesma medida (por 
exemplo, 1/4 pode representar a razão de uma lata de suco 
concentrado para quatro latas de água e pode ser escrita 1:4. 
Observa-se que se diferentes medidas forem comparadas 
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multiplicativamente, a razão é chamada taxa (por exemplo, 50 
km/h) 

• Significado operador – Este significado é semelhante ao 
processo de "encolher" ou de "esticar", de "reduzir" ou 
"ampliar". Define uma estrutura multiplicativa de números 
racionais e é a "mais algébrica destas ideias básicas" (por 
exemplo 1/6, como operador, descreve a relação de se fazer 
pacotes com seis lápis). (ONUCHIC; BOTTA, 1997, p. 2-3) 

 

Nesta pesquisa, analisaremos os gestos identificados, nas nossas coletas 

de dados, por significado abordado, mas destacaremos também outros aspectos 

que achamos pertinentes. Participaram do presente tópico, como locutores, sete 

pessoas sendo que: Tatiana leu em Língua Portuguesa; Sandra; Felipe e Pedro 

visualizaram a representação pictórica e, por fim, Brenda, Ana e Bruna que 

acessaram em Libras. 

 

4.2.3.1 Parte-todo 

Neste item, vamos analisar os gestos produzidos por nossos participantes 

que mostram a ideia de fração. Nossa análise, neste item, focará em verificar 

como fizeram a representação dos elementos, parte e o todo, de uma fração. 

Tatiana, que viu em Língua portuguesa, ao se comunicar com Luan, 

começou seu discurso usando uma sequência de gestos. Com indicadores e 

polegares abertos e levemente curvados, ela sugere a representação de um 

círculo (Figura 63A). A seguir, com o indicador da mão esquerda descreve 

algumas linhas no espaço delimitado pelo gesto anterior (Figura 63B e Figura 

63C). 
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Figura 63 – Tatiana simulando o conceito parte todo 

 
     Fonte: Arquivo pessoal.  

 
Na Figura 63D, a participante traz uma marcação com as duas mãos, sendo 

que em uma tem cinco dedos erguidos e na outra apenas três, sugerindo que o 

círculo foi dividido em oito partes. Ela terminou essa construção com a mão direita 

aberta e os dedos juntos passando sobre a palma da mão esquerda, indicando um 

corte (Figura 63E). 

Durante a entrevista, Tatiana foi questionada sobre o seu discurso, quando 

argumenta que desejava mostrar partição de uma pizza em oito pedaços, exemplo 

normalmente usados no ensino de frações no ambiente escolar. Enquanto as 

marcações das Figuras 63A, Figura 63B e Figura 63C destaca a forma do objeto a 

ser partido, o gesto da Figura 63D faz a quantificação do denominador e, por fim, 

temos a marcação indicando a separação das partes (Figura 63E). 

 
Figura 64 - Apontamento 

 
                  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Apesar de Tatiana apontar com o dedo indicador (Figura 64) cada uma das 

partes em que foi dividido o círculo, ela não destaca a quantidade do numerador; à 
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parte, seu discurso fixa-se em destacar o denominador, o todo. Em seu discurso, a 

participante, ao especificar o denominador, não utiliza numerais em Libras, mas, 

sim, um gesto com alguns dedos esticados (Figura 63D). Segundo a participante, 

o objetivo foi dar ênfase à quantidade. O sistema numeral em Libras possui alguns 

algarismos distintos quando se referem a quantidades, o que não é o caso do 

número oito. Para McNeill (1992), os gestos, por serem livres dos regulamentos 

gramaticais, permitem ao locutor marcar ou realçar os pontos que deseja enfatizar. 

Outra forma usada pela participante para dar ênfase, mas agora usada para 

ressaltar a divisão, foi no uso do gesto da Figura 63E, quando, com as duas mãos 

abertas e dedos juntos, passa a mão direita na vertical sobre a palma da outra 

mão. Esse gesto executado, segundo a participante, com o intuito de invocar a 

atenção para a operação a ser feita. 

Estratégia similar à de Tatiana encontramos na participação de Pedro, que 

visualizou o objeto proposto pela forma pictórica. O locutor, para posicionar a 

unidade a ser partida, executa o sinal de uma pizza (Figura 65A). 

 

Figura 65 – Pedro explicando a fração 

.  

Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Uma vez demarcada a pizza, ele executa gestos com a mão direita, dedos 

esticados e juntos, só polegar levantado, em um movimento de vai e vem sobre a 

palma esquerda (Figura 65B), o que é repetido em algumas direções, numa 

divisão por partição. Pedro destaca, nesta fase de seu discurso, que o todo foi 

partido em certo número de partes. 
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Figura 66 – Separação dos pedaços 

  
      Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Em seguida, Pedro executa um gesto fazendo movimentos laterais de 

separação, que iniciam com as mãos juntas, pelas costas, com os dedos estirados 

e afastados entre si (Figura 66), e, a partir desse ponto, ocorre o afastamento. 

Segundo o locutor, esse gesto objetivava realçar a separação dos pedaços, à 

parte. 

Em outra cena, Pedro repete a construção do todo e suas subdivisões; em 

seguida, executa gesto com os indicadores delimitando a parte; esse gesto é 

repetido para todos os pedaços (Figura 67). Para o participante, tais gestos 

identificavam as partes. 

 

Figura 67 – Delimitando a parte 

 
             Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os gestos, identificados nas participações de Tatiana e Pedro, mostram 

uma preocupação em indicar uma subdivisão de uma unidade contínua. Esses 

gestos que encontramos foram usados de modo a realçar pontos importantes das 

estratégias dos respectivos discursos. McNeill (2000) nomina essa ênfase gestual 

como ponto de inflexão do discurso, o que, para as línguas orais, pode ser 
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elaborado com uma alteração de tom de voz, uma marcação com gestos ou 

ambos. 

Vemos que gestos distintos, que exemplificamos nas Figuras 63E, Figura 

66 e Figura 67, tiveram, em seus respectivos discursos, os mesmos significados 

em função de serem marcadores de pontos de inflexão que, para seus locutores, 

precisavam de uma ênfase. Os demais participantes não produziram, em suas 

sessões, gestos que abordassem o significado parte-todo. No próximo item, 

analisaremos gestos sob o significado de divisão. 

 

4.2.3.2 É uma divisão 

Vamos, agora, analisar os momentos nos quais foram explorados o 

significado de um quociente, uma quantidade de objetos sendo repartida 

igualmente em um número de grupos. Nesta significação, o termo fração é 

reconhecido como uma divisão. 

Iniciamos pela participação de Tatiana, em sua segunda tentativa de expor 

a Luan o tema de frações. Para explicitar o conceito de divisão, a locutora, 

primeiro executa um sinal em Libras demarcando círculo (Figura 68) e, a seguir, 

descreve linhas que o divide em oito partes. 

 

Figura 68 – Demarcando círculo 

 
                       Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Numa cena seguinte, a participante fez um gesto de corte (Figura 69A) e 

com ambas as mãos outro, em que, com quatro dedos em riste, em cada uma das 

mãos, marcou a separação em dois grupos (Figura 69B). Com esse gesto de 

separação em dois grupos de quatro partes distintas cada, Tatiana mostra uma 
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representação física de uma divisão. Essa construção é acompanhada por uma 

expressão facial inquisitiva. 

 

Figura 69 – Gesto de corte e de apartamento 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Nas demais sessões, não encontramos gestos que explorassem o 

significado quociente do termo fração. Terminando a exposição desse significado 

do termo, passamos a ver como foi a representação da fração propriamente dita. 

 

4.2.3.3 Um número sobre o outro 

Alguns de nossos participantes usaram a ideia de um “número sobre o 

outro” para comunicar o termo frações. Para essas construções, os gestos foram 

estruturados usando o espaço como elemento de ligação, e surgiram 

indiferentemente das três formas de apresentação que utilizamos, ou seja, Libras, 

Língua Portuguesa e pictórica. 

Na Figura 70, vemos três participantes que utilizaram essa estratégia em 

algum momento de sua participação. Tatiana, que acessou em Língua 

Portuguesa; Felipe em representação pictórica e Bruna que visualizou em Libras. 

Na Figura 70A, vemos Tatiana, com o indicador direito em riste e parado na 

horizontal, marca um gesto que indica uma barra, enquanto a mão esquerda 

mostra o sinal do número dois, numa posição abaixo da barra. Já no momento 

seguinte (Figura 70B), o sinal do número dois foi posicionado acima da barra. 

Felipe indicou uma quantidade – dois – com a mão esquerda, enquanto, com a 

mão direita aberta, dedos afastados e curvados (Figura 70C), fez um movimento 

com duas pequenas interrupções, a primeira acima da linha dos seus olhos e a 

segunda mais abaixo, na mesma vertical. Bruna prefere marcar com as duas 

mãos, uma acima da outra, uma quantidade – três - em cada mão (Figura 70D). 
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Figura 70 – Um número sobre o outro 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  
 

Devemos destacar que os participantes que optaram por mostrar o termo 

fração como sendo “um número sobre outro” usaram o mesmo algarismo para o 

numerador e para o denominador, ou melhor, os gestos utilizados mostravam o 

todo - um inteiro. Podemos observar que nos três casos o algarismo do 

denominador e numerador é mesmo, com Felipe e Tatiana mostrando 2/2 e Bruna 

3/3. 

Já os demais participantes não utilizaram dessa estratégia representativa. 

Passamos, agora, para o próximo item onde apontaremos outros aspectos que 

surgiram durante nossas análises. 

 

4.2.3.4 Reprodução da forma observada  

Analisamos, neste item, a influência da representação sobre as estratégias 

adotadas por nossos participantes para comunicar o termo fração aos seus 

interlocutores. Agrupamos os gestos empregados para reproduzir o objeto 

visualizado. Adotaram a estratégia de reprodução Sandra, Felipe e Pedro que 

visualizaram a representação pictórica e Brenda e Ana que viram em Libras. 

Sandra fez um gesto usando o indicador da mão direita para descrever em 

um gesto no espaço um círculo (Figura 71A) e suas divisões interiores (Figura 

71B), seguindo com o apontamento para as três regiões dessa construção. 
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Durante a entrevista, ela argumenta não ter compreendido o significado da figura, 

optando por reproduzir exatamente o que observara. 

 

Figura 71 – Reprodução da figura vista 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

A mesma estratégia foi adotada por Pedro e Felipe em alguma das suas 

tentativas, mas, diferentemente de Sandra, eles mostraram compreender o 

significado da figura, como sendo uma representação do termo função. Pedro 

demarcou o círculo na horizontal (Figura 72A), acrescentando, a seguir, as linhas 

divisórias; já Felipe fez o mesmo na vertical (Figura 72B), descrevendo, inclusive, 

as respectivas cores. 

 
Figura 72 – Reprodução das figuras vistas 2 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Nesta pesquisa, pudemos verificar o fenômeno de quando a visão é a 

principal fonte de informações, como visto nos trabalhos de Avalo (2012), Sacks 

(2010) e Bull (2008) sobre a visualidade para os Surdos e a influência da 

representação. Os locutores, ao apoiarem-se na transliteração do que 

observavam, usando gestos icônicos, se mantinham em uma zona de conforto a 

qual culturalmente estão acostumados. 
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Segundo Bull (2008, p.179), existem aspectos no processamento cognitivo 

dos surdos, especialmente os usuários de uma língua de sinais, que se mostram 

distintos dos demais. Para a autora, a compreensão de informações visuais é uma 

questão cultural dos Surdos.  

A mesma estratégia de uso de gestos icônicos foi observada nos filmes que 

apresentaram o termo fração em Libras. Apesar de ser solicitado não copiar o 

sinal exibido, Brenda o reproduziu parcialmente (Figura 73A), substituindo o “braço 

horizontal” (a barra) por um gesto produzido com a mão esquerda aberta e dedos 

juntos percorrendo um trajeto horizontal. Em seguida, a locutora executou com o 

indicador direito linhas acima e abaixo da “barra” desenhando no ar as letras N e 

D. 

 
Figura 73 – Reprodução da figura vista 3 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Ana, que também acessou o termo fração em Libras, reproduz igualmente a 

imagem vista, ressaltando-se que comete uma inversão na posição das letras N e 

D (Figura 73B). Durante a entrevista, ambas alegaram não terem entendido o sinal 

visto. Segundo Arnoldo Júnior (2014), a falta de sinais-verbetes dentro da própria 

comunidade de falantes naturais de uma língua pode fazer com que professores e 

intérpretes gerem termos, sinais ou construções, atribuindo a essas marcações 

significados não congruentes com a cultura Surda. 

 

4.2.3.5 Síntese 

Nessa etapa da pesquisa, buscamos identificar os gestos usados por 

nossos participantes em seus discursos. Analisamos os gestos que, segundo as 

interpretações dadas por seus executores, exploraram propriedades ou aspectos 

do termo matemático fração. 



137 

Identificamos, nesta sessão, discursos que exploraram os conceitos parte-

todo e quociente, mas em nenhum dos casos nossos locutores utilizaram o sinal 

em Libras para divisão. Na sessão entre o locutor Pedro, o sinal divisão (Figura 

74) surgiu como resposta da interlocutora Bruna, que reconheceu o significado 

quociente nos cenários criados por Pedro. O sinal de divisão foi prontamente 

aceito como resposta correta pelo locutor, encerrando a sessão. 

 
Figura 74 – Sinal de divisão 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os locutores optaram por marcações que indicavam cortes e separações e, 

nessas construções, utilizaram esses gestos (Figura 75) com o intento de 

enriquecer ou mesmo direcionar a atenção de seus interlocutores. 

Figura 75 – Gestos de corte e separação 

 
 Fonte: Arquivo pessoal.  
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Os autores McNeill (1992 e 2000), Goldin-Meadow (2003), Alibali, Kita e 

Young (2000) e Ilari (2011), entre outros, destacam a importância dos gestos na 

comunicação humana e sua contribuição para a compreensão do discurso pelo 

interpretante, completando a comunicação verbal com conceitos não acessíveis. 

Completa essa assertiva o pensamento de Kendon (1992, 2008) quando afirma 

que a combinação entra a fala e os gestos proporciona uma melhor compreensão 

do discurso. 

Na Figura 76, vemos Tatiana, durante a entrevista, fazer um gesto em que 

a mão esquerda é posicionada aberta na vertical e com quatro dedos em riste e 

afastados entre si; já a mão direita tem os dedos esticados e executa um 

movimento para cima e para baixo sobre dois dedos da outra mão. 

 
Figura 76 – Representação pictórica do conceito parte-todo 

 
 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Vemos neste gesto que, apesar da participante ter visualizado em Língua 

Portuguesa, ela usa uma construção típica da representação pictórica do conceito 

parte-todo do termo fração, permitindo-nos, com isso, vislumbrar o significado que 

assume para esse termo. Analisando esse e outros gestos que emergiram no 

discurso relacionado com este termo matemático, como observado por LeBaron e 

Streeck (2000), os gestos - movimentação do corpo, braços e mãos - podem ser 

uma janela para a própria cognição. 

Para McNeill (2000), os gestos são a parte criativa do discurso, e não 

estando presos a regras sociais e formais, eles podem corroborar na 

compreensão de como os diversos conceitos estão sendo utilizados pelo locutor 

na formação da sua estratégia comunicativa. Com isso, os gestos podem mostrar 

falha ou acertos na compreensão de um conceito ou ideia. 
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As construções gestuais mais criativas e que melhor exploram conceitos 

matemáticos surgiram quando da representação em Língua Portuguesa. A 

representação pictórica e a em Libras tenderam a provocar gestos icônicos 

usados para descrever o objeto visto, não explorando propriedades ou relações do 

termo frações com a figura descrita. 

O uso do espaço se mostrou uma constante neste item de nossa pesquisa, 

como já visto também por Barbosa (2013) que pesquisou a função do espaço 

dentro da comunicação do sujeito Surdo. Nesse item de nossa pesquisa, 

observamos o espaço sendo usado tanto como possuidor de significado quanto na 

substituição de um elemento, como, por exemplo, a barra; além de como elemento 

de ligação e disposição dos elementos do discurso. 

Encerrando a análise dos gestos que emergiram nos discursos sobre o 

tema Fração, passamos a analisar quando o tema trabalhado foi Pirâmide. 

 
4.2.4 A pirâmide 

Nesta etapa de nossa análise, discutiremos como nossos participantes 

trabalharam com o tópico matemático pirâmide, mostrado de diferentes formas: 

denominação em Língua Portuguesa e em Libras e representação pictórica, 

conforme mostrado na Figura 77. 

 
Figura 77 – Representações de pirâmide 

 
   Fonte: arquivo pessoal.  

 

Para auxiliar na interpretação dos significados matemáticos dos gestos 

produzidos por nossos participantes, traremos o trabalho de Gutiérrez e Jaime 

(1988). Os autores realizaram um estudo com 563 estudantes de geometria no 

ensino primário, o que atualmente corresponderia ao nosso fundamental, de uma 

de escola de aplicação da Universidade de Valencia – Espanha. A coleta de dados 

para essa pesquisa foi composta por três diferentes tipos de teste, cada um 
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objetivando um tópico do ensino do inicial de geometria, sendo um com figuras 

planas, outro abordando medidas e, por fim, um último focado em figuras 

espaciais. O objetivo do trabalho era validar a teoria da estrutura do pensamento 

geométrico de Van Hiele (1980), a fim de criar um modelo de ensino de geometria. 

O modelo de Van Hiele baseia-se em dois grandes pilares: um dito como a 

estrutura cognitiva, que é descrito por Gutiérrez e Jaime (1988) como sendo níveis 

mentais que devem ser progressivamente alcançados pelo aprendiz, e um outro 

ligado à metodologia do ensino. Van Hiele elaborou uma escala com cinco níveis 

hierárquicos que detalham o entendimento matemático expressado por aprendizes 

de geometria. Essa escala vai do reconhecimento de figuras geométricas até ter 

habilidade de conhecer e analisar qualquer tipo de objeto geométrico, ainda que 

Gutiérrez e Jaime (1988) façam restrições a grande abrangência do último nível 

dessa escala. 

Voltando ao trabalho de Gutiérrez e Jaime (1988), os pesquisadores 

aparatam seus alunos, com base nas respostas dadas nos testes, de acordo com 

os níveis da escala de Van Hiele. Uma dificuldade encontrada por Gutiérrez e 

Jaime (1988), para estratificação do nível de conhecimento dos participantes, foi 

que indivíduos cujas respostas foram certas para níveis mais altos, na escala de 

Van Hiele, cometiam muitos desacertos em questões típicas dos níveis mais 

baixos de entendimento de geometria. Os pesquisados por Gutiérrez e Jaime 

(1988) apresentaram poucos resultados compatíveis aos níveis quatro e cinco da 

escala de Van Hiele, e mesmo os localizados se mostraram inconsistentes. 

A versão utilizada por Gutiérrez e Jaime (1988) da escala de Van Hiele 

possui cinco níveis de domínio conceitual, conforme vemos a seguir: 

 

I. As figuras geométricas são reconhecidas pela sua aparência, 
mas não reconhecem as suas propriedades. Por exemplo, um 
retângulo é reconhecido porquê de sua forma, que se parece 
comum uma porta ou uma janela. 

II. As figuras geométricas podem ser reconhecidas e nomeadas, 
bem como seus componentes e propriedades. Mas suas 
propriedades são identificadas isoladamente e não relacionadas 
entre si. 

III. Nesta etapa temos ainda uma informalização dos argumentos, 
mas já se consegue a inter-relação das propriedades e algumas 
implicações lógicas. 
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IV. Agora pode-se dominar as relações de sistemas entre figuras, 
provar os teoremas de forma dedutiva, entender axiomas e 
definições. 

V. Nesta última já se podemos analisar vários sistemas dedutivos, 
e ser capaz de conhecer, compreender e fornecer informações 
sobre qualquer tipo de figuras geométricas. (GUTIÉRREZ; 
JAIME, 1988, p. 2, nossa tradução) 
 

De acordo com o trabalho de Gutiérrez e Jaime (1988) e outros mais que 

visitamos como Wirszup (1976) e de Van Hiele-Geldof (1984), a escala de Van 

Hiele traz como Nível um o reconhecimento da forma por sua semelhança com 

objetos físicos. Com isso, o verbete quadrado pode ser reconhecido como, por 

exemplo, um tabuleiro de xadrez ou a figura de uma pirâmide com uma barraca de 

camping. 

Para o nível dois, seria necessário identificar as partes ou mesmo 

propriedades do elemento geométrico. Assim, um quadrilátero seria identificado 

pelos seus quatro lados, seus quatro vértices, seus quatro ângulos, por ser plano 

etc., mas ainda são estabelecidas interpelações entre esses elementos, tal como 

cada vértice possui apenas dois lados convergentes. 

No nível três, além de reconhecer o representado e identificar seus 

elementos e propriedades elementares, já seria possível estabelecer algumas 

relações básicas. Assim, por exemplo, um quadrado é identificado como algo 

parecido com um retângulo, mas agora todos os seus lados são iguais e ambos 

diferem dos paralelogramos por terem apenas ângulos retos. Entretanto, neste 

nível, as formalizações matemáticas do objeto matemático não estão 

operacionais. 

Os níveis quatro e cinco exigem uma maior formalização do conteúdo 

matemático, e assim como aconteceu na pesquisa de Gutiérrez e Jaime (1988), 

não localizamos indícios de que nossos participantes trabalhassem nesses níveis 

de domínio da geometria. No nosso caso, acreditamos que tal fato deva-se à 

metodologia e ao objetivo da pesquisa, que não favorece a formalização 

matemática. 

Usaremos a escada van Hiele, assim como o fez Gutiérrez e Jaime (1988), 

para analisar os discursos de nossos participantes. Daremos ênfase aos gestos 

que, como observado por Kita e Alibali, (2007, p.2, nossa tradução) podem 

“revelar aspectos do pensamento do orador que não podem ser totalmente 
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verbalizadas”. A escala de Van Hiele será nossa baliza de apoio usada para 

identificar o nível de compressão do conteúdo matemático indicado pelos gestos 

utilizados por nossos participantes em seus discursos. 

É necessário que façamos uma ressalva, pois do mesmo modo como 

pudemos ver no trabalho de Gutiérrez e Jaime (1988), esses níveis não se 

mostram estanques, ou seja, em dado momento, nossos participantes 

apresentavam gestos indicativos do Nível um, mas no desenvolvimento do 

discurso os Níveis dois e três. O mesmo ocorre no sentido inverso. 

Na sequência, analisaremos os gestos captados nas nossas filmagens, 

tanto na aplicação quanto nas entrevistas. Esses gestos serão apresentados 

agrupados de acordo com os níveis da escala de Van Hiele, considerando as 

interpretações dadas pelos próprios executores.  

Trabalharam com o item pirâmide: Sara, Joana e Tatiana que observam 

em Libras; Ana, Brenda e Bruna a representação pictórica e por fim Benício que 

teve acesso em Língua Portuguesa. 

 

4.2.4.1 Reconhecidas pela sua aparência 

Nesse item, vamos apresentar os gestos empregados para a comunicação 

do termo pirâmide. Eles exploram o seu aspecto visual, ou seja, quando as figuras 

geométricas são reconhecidas por semelhança com objetos. 

Começamos com Bruna, que, ao comunicar ao seu interlocutor o objeto 

pirâmide, inicia seu discurso simulando um passeio. Sobre esse cenário de fundo, 

a locutora pontua uma construção grande, larga e alta e, a partir desse ponto, 

descreve por gestos a forma dessa grande edificação. Esse gesto foi executado 

com ambas as mãos abertas, dedos juntos e partindo de um ponto ao alto descem 

afastando-se gradualmente (Figura 78A). O mesmo gesto é repetido rotacionado 

em 90 graus na horizontal (Figura 78B) e, assim, ela descreve as quatro faces da 

pirâmide. 

Durante sua entrevista, Bruna argumenta que seu intento foi conduzir seu 

interlocutor, Pedro, a associar seu discurso com as pirâmides egípcias, explorando 

as semelhanças entre o objeto que visualizou com essas construções históricas. 
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Figura 78 – Destacando as faces 

 
   Fonte: Arquivo pessoal. 
 

O gesto executado por Bruna (Figura 78) nos permite vislumbrar que a 

participante descreve a pirâmide a partir de sua forma externa, executando gesto 

com as palmas das mãos deslizando sobre superfícies imaginárias. Respeitando a 

alegação da locutora e o fato de que a representação vista foi a pictórica, 

consideramos que, nesse discurso específico, esse gesto representava apenas 

uma associação da figura geométrica vista como um objeto físico, compatível com 

o Nível um da escala de Van Hiele. 

Também explorando a aparência, Ana, durante a aplicação, posiciona por 

gestos uma estrutura de quatro elementos (Figura 79A). A seguir, com o indicador 

e polegares tocando pelas pontas, em forma de pinça executa um movimento 

semicircular entorno do próprio cotovelo, descrevendo um gesto (Figura 79B) para 

o qual, na entrevista, atribui a simulação do ato de lançar o pano de cobertura a 

uma barraca de camping. 

 
Figura 79 – Barraca de camping 

 
  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nesse discurso, a locutora, durante a entrevista, atribui ao gesto da Figura 

79A a função de posicionar os quatro “elementos da estrutura” que, quando 
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terminado, seviu de apoio para o gesto seguinte (Figura 79B). Assim como no 

caso anterior, Ana mostra no primero gesto os elementos do objeto, no caso as 

arestas e sua quantidade.  Nos dois discursos apresentados, identificamos gestos 

que, apesar de indicarem alguns elementos ou propriedades do objeto, associam 

a representação vista com objetos físicos de aparência semelhante. 

No próximo item, veremos os gestos que mostraram os componentes e as 

propriedades do item matemático, compatíveis com o nível dois da escala de Van 

Hiele. 

 

4.2.4.2 Reconhecimento dos componentes e propriedades da forma 

Neste item, analisaremos os gestos usados por nossos participantes em 

seus discursos que indicam reconhecimento das figuras geométricas além de sua 

forma, destacando também seus elementos e suas propriedades. Esses gestos 

podem ser relacionados ao Nível dois da escala de Van Hiele. 

No item anterior, vimos Ana que, durante a aplicação, reproduz a 

montagem de uma barraca de camping. Para isso, executa gestos que descrevem 

e manuseiam os elementos que a compõem. A participante fez com as duas mãos 

um simulacro do ato de agarrar algo no ar (semelhantes a varetas) um em cada 

mão, e os conectar em um ponto ao alto, unindo o que seriam varetas imaginárias 

(Figura 80A). A seguir, rotaciona o corpo um pouco à direita e repete o gesto, 

acrescentando, assim, mais duas varetas a sua construção (Figura 80B). 

 
Figura 80 – Varetas imaginárias 

  
 Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Durante a entrevista, Ana foi inquerida sobre a função do gesto da Figura 

80 em sua estratégia. Ela argumenta que mostrava a estrutura metálica que dá 

suporte a uma barraca de camping e, apesar de ela ter visto a representação 
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pictórica, nesse momento da entrevista, não faz associação com as arestas da 

pirâmide. 

Voltando à aplicação, na cena seguinte, Ana refez seu discurso e produziu 

gestos diferentes; desta vez, o fez apenas com os dois indicadores (Figura 81A) 

que, partindo de um único ponto no espaço, descrevem um movimento simultâneo 

e descendente, e acrescenta gestos que representam o mesmo movimento, mas 

com as duas mãos abertas dedos juntos (Figura 81B). 

 
Figura 81 – Representando os elementos 

 
  Fonte Arquivo pessoal. 

 

A nosso ver, os gestos executados por Ana (Figura 81), no contexto do seu 

discurso, destacam os elementos arestas (Figura 81A) e faces (Figura 81B). 

Durante a entrevista, e depois de rever a sua atuação por algumas vezes, a 

participante esclarece que os gestos marcavam as arestas e as faces, 

respectivamente, da figura a ser enunciada. Segundo a escala de Van Hiele, a 

identificação dos elementos ou de algumas propriedades do elemento geométrico, 

além de sua aparência, significa que nesse momento do discurso de aplicação 

Ana trabalha com conceitos compatíveis com o Nível dois dessa escala. 

Continuando a refletir sobre os gestos da Figura 81, poderíamos considerar 

que nos encontramos numa zona de transição do segundo para o terceiro nível de 

domínio conceitual da escala de Van Hiele, visto que, quando a locutora usa os 

dedos indicadores para descrever, em movimento síncrono, as arestas (Figura 

81A), esse gesto marca a simetria entre esses elementos. O gesto do mesmo 

discurso, executado usando as mãos abertas e dedos juntos (Figura 81B), sobre 

as arestas já demarcadas, nos sugere (Figura 81A e Figura 81B) a interação entre 

os elementos, faces e arestas, como apontado por Gutiérrez e Jaime (1988). 
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Proposta de exploração dos elementos semelhante foi feita por Bruna, que 

acessou a representação pictórica. Essa locutora fez gesto usando as duas mãos 

abertas com os dedos juntos, e descreveu, em movimento síncrono, duas faces da 

pirâmide (Figura 82A), rotacionando os braços, ela repete a operação (Figura 82B) 

e, assim, replica as quatro faces, simétricas entre si, da figura geométrica que 

observara. Completando o gesto, Bruna executa um movimento horizontal de 

encontro das mãos, com as mãos abertas e os dedos juntos, palmas para baixo, 

indicando existência de uma base (Figura 82C).  

 
Figura 82 – Descrevendo a pirâmide 

 
   Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Novamente, temos uma reconstituição da figura observada, com o 

diferencial de termos destacada a existência de uma base (Figura 82B). Esse 

gesto da Figura 82 dá suporte para o conceito que o objeto é constituído de 

superfícies, e não por linhas isoladas. 

Apesar de a participante estar reproduzindo a figura vista e de associação a 

um objeto físico, ela indica explicitamente as faces e a base (Figura 82). Como 

aponta Roth (2001, p.373), os gestos podem fornecer pistas que nos permitem 

vislumbrar algumas “verdades escondidas na mente do falante” e que, apesar de 

não formalizar o conceito matemático, mostram certo grau de domínio conceitual, 

reconhecendo os elementos e dando a eles algumas inter-relações. 

A esse gesto (Figura 82), a locutora acrescenta em sequência, ainda 

durante a aplicação, a marcação da Figura 83, na qual, usando os dois 

indicadores em posição de riste, descreve em movimento síncrono um triângulo no 

espaço. Nesse gesto, Bruna, pela simultaneidade de movimentos, expõe a 

simetria entre as arestas. 
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Figura 83 – A simetria entre as arestas 

 

       Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Durante a entrevista, Bruna atribui ao gesto da Figura 83 a representação 

dos lados de uma das faces da pirâmide, em oposição ao aqui mostrado na Figura 

82 que indicava as quatro faces e a base. Diante da interpretação da locutora, 

novamente nos encontramos numa zona de transição entre o segundo e terceiro 

nível da escala de Van Hiele. 

Tatiana, que visualizou o objeto por vídeo em Libras, usou estratégia 

semelhante. O gesto elaborado por essa participante foi feito com as mãos 

abertas dedos esticados, exceto o dedão, que fica posicionado para dentro da 

palma, partindo de um ponto ao alto, desce em linha inclinada e depois de um 

certo tempo passa a movimento horizontal terminando com as duas mãos se 

tocando (Figura 84). Esse gesto foi executado de um modo amplo, que pode ser 

evidenciado pela abertura dos braços (Figura 82A). 

 
Figura 84 – Mostrando os planos 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Esse gesto, elaborado com as mãos abertas por Tatiana, permite ao 

observador ter uma noção da existência das faces e da base sobre a qual essas 



148 

superfícies estão assentadas e, ainda, observar que as faces são simétricas. 

Durante a entrevista, a locutora atribui a esse gesto a descrição do “que é uma 

pirâmide”. Nesse caso específico, o gesto elaborado por Tatiana foi extremamente 

eficaz e suscitou uma resposta imediata e acertada de seu interlocutor, Luan. 

Assim como observado por McNeill (1992, 2000) e Goldin-Meadow (2003), os 

gestos enriqueceram e melhoram a eficiência da comunicação. Os gestos de 

Tatiana mostram que a participante explorou a relação entre as faces e a base e a 

seção transversal da pirâmide, o que pode ser considerado como Nível três da 

escala de Van Hiele. 

Brenda, que observou a forma pictórica, fez um gesto com os dois 

indicadores descrevendo, em primeiro lugar, um quadrilátero horizontal (Figura 

85A) e, em seguida, sobre esse, os lados dos quatro triângulos, todos partindo de 

um único ponto ao alto e terminando sobre o quadrilátero horizontal já locado 

(Figura 85B), reproduzindo, assim, a figura que havia visto por suas linhas 

construtivas. 

 

Figura 85 – Sobreposição das arestas 

 
 Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Durante a entrevista, a locutora afirma estar reconstituindo a figura vista 

não como uma peça única, mas como uma sucessão de elementos, triângulos e 

quadrilátero. Nesses gestos (Figura 85), vemos que a pirâmide não é associada a 

um objeto, mas é referenciada por seus elementos (arestas e vértices) e por 

propriedades (simetrias). O que faz com que posicionemos esses gestos no Nível 

dois da escala de Van Hiele; acrescente-se, ainda, o fato de que tanto a base 

como cada face tenham sido delimitadas isoladamente, ocorrendo sobreposição 

entre as arestas dessas. Nos gestos usados por Brenda (Figura 85), podemos 
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vislumbrar quais são os conceitos foram utilizados para a elaboração do discurso, 

situação coerente com o que também foi observado por Iverson, Tencer, Lany e 

Goldin-Meadow, (2000), em seus trabalhos, quando trazem que os gestos fazem 

parte de uma estratégia do locutor, não sendo algo aleatório, mas, sim, um ato 

consciente e intencional. 

Vimos, nesse item, que gestos distintos foram usados para comunicar 

aspectos semelhantes do objeto enunciado, bem como gestos semelhantes 

ressaltaram características diferentes do mesmo. Como destacado por Goldin-

Meadow (2003, p.195, nossa tradução), “[...], a maneira que os gestos são 

produzidos frequentemente varia segundo os locutores [...]”, diferentes locutores 

gesticulam diferentemente sobre o mesmo tema e um mesmo locutor pode variar 

sua forma de gesticular durante um discurso. No próximo item, veremos os gestos 

que indicam que os locutores estabelecem a inter-relação das propriedades da 

forma geométrica. 

 

4.2.4.3 A inter-relação das propriedades 

Neste tópico, traremos os gestos, que mostram inter-relações entra as 

propriedades da pirâmide. Os gestos que apresentam essas características foram 

localizados durante as entrevistas, quando os participantes já tinham tido tempo 

para refletir sobre suas participações. 

Durante a entrevista, Bruna fez um gesto em que, na mão direita, o 

indicador e o polegar ficaram em riste, formando entre si um ângulo agudo; já a 

mão esquerda foi posicionada dobrada e com dedos juntos. Bruna executou um 

movimento horizontal que, partindo da ponta do polegar direito, se afasta desse 

(Figura 86A); esse movimento é repetido em mais duas direções (Figura 86B e 

Figura 86C). 

O gesto da Figura 86 mostra uma relação entre a forma triangular da seção 

transversal da pirâmide enunciada, demarcada com a mão esquerda e com a mão 

direita das faces que partem de um único vértice ao alto. 
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Figura 86 – A seção transversal 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

A elaboração desse gesto em que Bruna indica a existência de uma seção 

transversal triangular, que não está evidenciada na figura observada, sugere que a 

participante, durante a entrevista, estava operando uma implicação lógica entre os 

elementos e propriedades que já havia mostrado, situação compatível com o Nível 

três da escala de Van Hiele. 

Por ocasião da entrevista, Brenda que, durante a aplicação, mostrou com 

dedos indicadores as faces definidas pelas atestas e cometeu sobreposições 

dessas, como já apresentado na Figura 85, no encontro para explicar sua 

estratégia para aquela construção, executou o gesto da Figura 87. 

 
Figura 87 – Arestas comuns às faces 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

O gesto executado por Brenda parte de uma posição em que as duas 

mãos, com os indicadores e polegares esticados, e esses últimos se tocando 

pelas pontas (Figura 87A). Nessa posição, segundo a própria executora, 

representou a base da quadrangular do objeto. Uma vez demarcada a base, 

Brenda executou uma rotação dos braços, fazendo que com esse movimento as 
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pontas dos dedos indicadores também se toquem e assim assumam uma forma 

triangular (Figura 87B). Questionada sobre razão dos polegares permaneceram 

imóveis nessa mudança de configuração, Brenda explica que a aresta 

representada por ele pertence às duas superfícies simultaneamente, base e face. 

O gesto, mostrado na Figura 87, nos permite vislumbrar que, apesar da 

informalização dos argumentos, Brenda, no momento da entrevista, entende a 

figura pirâmide como um objeto uno, consegue identificar seus elementos e 

algumas inter-relações entre eles. Completando seu discurso, Brenda faz o gesto 

da Figura 88 para indicar que as linhas executadas delimitavam superfícies 

planas, na base e nas faces. 

 
Figura 88 - Superfícies 

 
                    Fonte: Arquivo pessoal.  

 

O gesto usado por Brenda para comunicar a ideia de superfície é executado 

com mão abertas, dedos afastados, palma para baixo e em movimento horizontal 

em círculos, para a região da base e repetido como pequena rotação de pulso, 

para representar a região da face. Com base nas explicações dadas por Brenda 

para o gesto da Figura 87, podemos afirmar que há indícios de que, naquele 

momento, a locutora usava conceitos compatíveis com o nível três da escala de 

Van Hiele. 

No próximo item, focaremos nossa atenção na influência da representação 

que adotamos nos gestos produzidos por nossos participantes. E, nesse próximo 

item, não nos apoiaremos mais na escala de Van Hiele. 
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4.2.4.4 Influência da representação 

Neste item, apresentaremos as situações em que as estratégias adotadas 

pelos locutores foram marcadamente influenciadas pela representação adotada. 

Essas representações, em Língua Portuguesa, pictórica e em Libras, por suas 

próprias características, podem ser direcionadores de estratégias comunicativas 

para os nossos participantes 

Joana, que visualizou em Libras, descreveu, com as mãos abertas e os 

dedos todos juntos, as duas das faces da pirâmide (Figura 89A). Ela executa esse 

gesto com movimentos simultâneos das mãos; em seguida, executa o sinal em 

Libras para múmia (Figura 89B). 

 
Figura 89 – Invocando a ideia de “múmia” 

 
                          Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Durante a entrevista, a locutora confirma a associação da sua estratégia 

com as construções egípcias. Proposta semelhante, de invocar as pirâmides 

egípcias foi adotada por Benício que teve acesso em Língua Portuguesa (Figura 

90). 

 
Figura 90 – Benício sinalizando 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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Essa aparente coincidência de correlação com o mesmo objeto físico, 

independentemente da representação vista, pode ser influência do ambiente 

escolar, da representação ou mesmo cultural. Para Presmeg (2006), essas 

correlações, apesar de serem poderosos ferramentais de trabalho para temas 

matemáticos, em especial em itens da geometria e trigonometria, não garantem a 

compreensão do conteúdo matemático do objeto. 

A outra participante, Sara, não produziu gestos significativos para este 

objeto matemático, limitando-se a reproduzir o sinal em Libras visualizado. Assim, 

passaremos para uma pequena síntese do que foi observado no item pirâmide. 

 
4.2.4.5 Síntese 

Para esse tópico “pirâmide”, contamos com sete participantes, os quais 

foram expostos a distintas representações. Essas representações do objeto 

matemático geraram diversas estratégias. 

No primeiro nível da escala de Van Hiele, tivemos o reconhecimento do 

objeto geométrico pela associação com formas físicas conhecidas, o que 

explicaria a forte identificação com as pirâmides egípcias que observamos nas 

nossas coletas de dados. No entanto, também ocorreram associações com outros 

objetos. 

Temos que fazer a ressalva que o sinal, em Libras, do objeto matemático 

pirâmide, é composto por sinais que, numa tradução livre, têm o significado de 

“triângulo egípcio”. Tivemos discursos que unicamente exploraram a conexão com 

temas egípcios que surgiram nas três formas de apresentação que utilizamos - 

Libras, Língua Portuguesa e pictórica - e não apresentaram significativas 

variações relacionáveis à forma visualizada (Figura 91). 

Figura 91 – Sinais que remetem ao Egito 

 
 Fonte: Arquivo pessoal.  



154 

 

Na Figura 91, vemos da esquerda para direita: Bruna, que visualizou a 

representação pictórica, durante a entrevista, explicando a contextualização do 

seu discurso - a pirâmide egípcia; Sara e Janaina, que visualizaram em Libras, 

durante a aplicação, utilizaram o sinal de Egito (Figura 91B) e de múmia (Figura 

91C); e, por fim, Benício, que visualizou em Língua Portuguesa. 

Notamos também que foi nesse objeto matemático da geometria espacial 

que os nossos participantes se mostraram mais confiantes e seguros na 

comunicação com seus interlocutores. Nesse tópico, os discursos apresentaram 

grande criatividade em sua elaboração, com os locutores gerando estratégias 

distintas a cada tentativa. Além das variações de estratégia, encontramos também 

soluções de configuração de mão e de movimento distintas, e essas, por sua vez, 

mostravam diferentes características da pirâmide. 

Encontramos gestos que deram ênfase às arestas, às faces, às simetrias e 

à base e mesmo algumas inter-relações ente elas, diferentemente do quadrado, 

para o qual encontramos apenas referências a sua forma. Nos outros dois itens, 

equação e fração, encontramos participantes com dificuldades para reconhecer as 

representações adotadas, bem como com o próprio conteúdo matemático em si. 

O segundo nível da escala de Van Hiele traz que o aprendiz entende o 

objeto pelos seus elementos e propriedades, ainda que de modo informal. Os 

gestos que encontramos, representativos dessa etapa, mostraram as arestas, 

indicaram os vértices, referiram-se às superfícies e exploraram as simetrias dos 

elementos da pirâmide, expondo o que Salvadego (2015, p.72) chamou de “[...] 

uma concretização de uma representação mental” que os locutores fazem do 

objeto matemático. 

O terceiro nível da escala de Van Hiele evidenciou-se, durante as 

entrevistas, quando os participantes dão as suas interpretações para os discursos. 

Durante a entrevista, encontramos gestos que mostram uma compreensão pela 

participante do tópico matemático que lhe permite fazer inter-relações das 

propriedades e implicações lógicas básicas. 

Vimos também que as três representações que utilizamos: Libras, Língua 

Portuguesa e pictórica são igualmente compreensíveis para nossos praticantes e 

invocaram discursos equivalentes. Como visto nos trabalhos de Sales (2013), 
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Borges (2013), Frizzarini (2014), Zanquetta (2015) e Arnoldo Júnior (2014) que 

trazem que certos significantes, socialmente aceitos e com significados estáveis, 

são compreendidos pela comunidade que os usa. 

Com base nisso, podemos pressupor que o sinal em Libras, o termo em 

Língua Portuguesa e o desenho, que foram utilizados, são de conhecimento 

desses participantes, fato que não encontramos nos demais itens aqui 

trabalhados. Encerrando o capítulo de análises, passamos a apresentar nossas 

Considerações Finais. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, procuramos nos situar no grupo que explora a comunicação 

na área da Educação Matemática, buscando contribuir para o aprofundamento do 

conhecimento desse tema. Para isso, focamos a comunicação não verbal –  

gestos – produzidos por Surdos adultos “falantes” de Libras, quando se 

comunicam sobre temas matemáticos.  

Nossas análises se concentraram nos gestos que acompanham a fala. 

Eles, por sua vez, possuem participações significativas nos processos de construir 

e expressar o discurso. Os gestos possuem características podem variar em 

grupos humanos distintos, já que, conforme apontam Iverson e Goldin-Meadow 

(1998), a gesticulação tem um forte componente cultural. 

As línguas de sinais usam o canal visual-espacial como meio de se 

desenvolver. Esse é o mesmo canal que usamos para produzir os gestos. Nas 

línguas de sinais, os seus verbetes (sinais) estão presos a regramentos 

linguísticos restritivos, possuindo forma, uso e significados perfeitamente 

definidos, o que já não ocorre com os gestos. Os gestos que, segundo Kendon 

(2008), são produções pessoais, espontâneas e possuem significação num 

determinado discurso, não possuem forma ou significados definidos e se ajustam 

ao discurso. 

Para Kendon (2008), os surdos, assim como os ouvintes, utilizam 

normalmente de gestos em sua comunicação. Essa unicidade modal, entre a fala 

por sinais e os gestos, faz com que tenhamos cuidados especiais na identificação, 

apartamento e interpretação dos discursos. No entanto, dadas as suas 

caraterísticas, os gestos se tornam reconhecíveis e distintos dos sinais. 

A presente tese se baseou nos trabalhos de autores como Kendon (1992, 

2008), McNeill (1992, 2000), Goldin-Meadow (2003) que, entre outros, destacam a 

importância dos gestos na comunicação humana. Para esses autores, 

gesticulamos por outros motivos além dos comunicativos. Gesticulamos para nos 

comunicar, para facilitar a formação do conceito a ser enunciado, como um 

componente auxiliar do próprio ato de pensar. Os autores complementam que os 

gestos tendem a surgir com maior frequência quando nos encontramos em 
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situações complexas, agindo como facilitador ou mesmo na ligação de elementos 

de um discurso, possuindo reflexos no processo cognitivo. 

Goldin-Meadow (2003), que desenvolveu seu trabalho com sujeitos surdos, 

participou de estudos sobre língua de sinais em formação e a participação dos 

gestos nas interações. Do seu trabalho, em conjunto com seus seguidores, temos 

que os sinais, entendidos como verbetes de língua de sinais, obedecem às regras 

da língua a que pertencem, sejam de conhecimento explícito ou não dos seus 

usuários. A autora acrescenta que o uso do espaço e de outros marcadores não 

gestuais são ferramentas características dessa forma de comunicação. 

A autora observou, também, a formação de novos verbetes de uma língua 

de sinais pela incorporação de certos gestos de uso recorrente por um mesmo 

grupo social. Assim pode ocorrer uma mobilidade linguística entre gestos e sinais 

ao longo do tempo. Também, em nossa pesquisa, nossos participantes prefiram o 

uso de gesto ao sinal formal, para argumentar em suas atuações durante a fase 

das entrevistas. Segundo eles, a marcação usada se adaptava melhor ao discurso 

(Figura 92). Essa marcação, Figura 92B, para esta comunidade, mostrou 

representatividade para o quadrado. 

 

Figura 92 – A Sinal; – B Gesto 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Para nossas análises, tomamos como referencial teórico os trabalhos de 

Kendon (1992, 2008), McNeill (1992, 2000), Goldin-Meadow (2003), mas sempre 

com foco na comunicação sobre temas matemáticos. Essa comunicação 

matemática se materializou por diálogos entre surdos adultos, usuários de Libras 

como sua primeira língua. Dos discursos gerados desses diálogos, separamos os 

gestos que evidenciavam dar suporte a propriedades matemáticas do objeto 
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trabalhado e, num momento seguinte, de acordo com a metodologia adotada, eles 

foram reinterpretados pelo próprio executor. 

O método de pesquisa que utilizamos (Video-Stimulated Recall Interview- 

SRI) para coleta de dados, presa que os participantes ao observarem suas 

atuações, forneçam suas interpretações para os gestos que produziram. Para 

Nguyen et al (2013), o método do SRI fornece ao pesquisador respostas mais 

próximas aos reais objetivos do participante na ação. 

O objetivo deste trabalho não é discutir o ambiente escolar em si, seja na 

forma regular, especial ou adaptado, mas, sim, refletir sobre como nos 

aproveitarmos de uma das facetas mais criativas da comunicação humana, os 

gestos, para a Educação, em especial para a Educação Matemática.  

Contamos, nesta pesquisa, com doze voluntários, todos adultos, surdos 

profundos e fluentes em Libras, sendo essa sua principal forma de comunicação e 

interação social. Foram feitas cinco seções de iniciais de aplicação com número 

variável de participantes e doze seções individuais para entrevistas, conforme 

ritual do método de coleta adotado. 

Preocupados com a importância da visualidade para os Surdos, bem como 

com as influências culturais sobre a forma de comunicação, fato já apontado por 

Bull (2008), Sacks (2010) e Avalo (2012), entre outros pesquisadores, adotamos 

diferentes formas de representações semióticas para os objetos matemáticos 

utilizados. 

Esses objetos exploraram temas utilizados nos campos da Álgebra, dos 

Números e da Geometria plana e a espacial. Escolhidos os objetos matemáticos e 

suas representações, elaboramos os filmes para visualização pelos locutores 

durante a aplicação, todos com uma explanação introdutória, em Libras, 

apresentada a cada trecho. A outra fase da coleta de dados, a entrevista 

individual, foi realizada pelo menos uma semana após as seções de aplicações, 

primeiro para permitir uma análise prévia das gravações e em segundo lugar, para 

que houvesse um prazo de distanciamento e maturação de ideias do participante. 

Feitas as novas gravações, partimos para as análises dos dados obtidos. 

Estruturamos nossa análise por objeto matemático e, para cada um deles, 

buscamos identificar o uso dos gestos para comunicar conceitos e propriedades 

desses objetos. Para especificação das propriedades matemáticas, recorremos 
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aos trabalhos de Lima (2007), Niven (1984), Rodrigues (2010), Dolce e Pompeo 

(2013) e Gutiérrez e Jaime (1988). Trabalhos esses que nos ajudaram na 

interpretação dos conceitos matemáticos dos significados dos conceitos 

matemáticos suportados pelos gestos captados. 

Para efetiva análise dos dados coletados, examinamos os vídeos por 

diversas vezes, com foco em responder a nossa questão de pesquisa: 

• Qual relevância dos gestos na comunicação, sobre temas matemáticos, 

dos sujeitos surdos? 

A Resposta para essa questão é o que procuraremos desenvolver nessas 

considerações finais. 

 

5.2 VERDADES ESCONDIDAS 

Durante nossas análises, vimos o aparecimento de gestos em diversos 

contextos. Por exemplo, considerando o termo matemático quadrado, 

encontramos gestos que indicavam simetrias, paralelismo e igualdade entre os 

lados. O gesto executado com os dois indicadores descrevendo uma figura 

imaginária no ar mostrou o locutor aproveitando da simultaneamente do 

movimento e explorando as propriedades matemáticas do objeto. 

As revelações de propriedades matemáticas foram mais explícitas nos dois 

itens relacionados à Geometria – Quadrado e Pirâmide, mas se fizeram presente 

também nos outros dois objetos trabalhados – Equação e Fração. Os gestos 

usados pelos sujeitos forneceram pistas que nos permitiram vislumbrar algumas 

“verdades escondidas na mente do falante” (ROTH, 2001, p.373, nossa tradução). 

Os movimentos, as marcações manuais e as expressões que fazemos contribuem 

para a construção das ideias que desejamos expressar. 

Segundo Kendon (2008), um mesmo gesto tem um significado distinto em 

diferentes discursos. Como a configuração com os dois dedos indicadores, que foi 

usada em várias situações. Na Figura 93, vemos Pedro fazendo com os dois 

indicadores, em movimentos simétricos, as subdivisões de um círculo já 

demarcado, para indicar o conceito de frações. Esse gesto, apesar da semelhança 

dos usados para os objetos quadrado e pirâmide, cumpriu outra função dentro 
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desse discurso, não visando representar os elementos, mas, sim, uma operação, 

a partição. 

 

Figura 93 – Detalhando partes 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

A marcação usando os dois indicadores é marcadamente um gesto 

descritivo, os quais normalmente, segundo Kendon (1992, p. 53), são usados “[...] 

para adicionar significado [...]”, que mostra de uma forma simplificada algo físico 

ou um conceito, facilitando e expondo suas características.  

Um outro uso da mesma configuração gestual vemos quando uma 

participante, trabalhando com o conceito de frações, executa com um dos 

indicadores um caminho sinuoso. Na sequência, com o outro indicador, mostra 

“trechos” desse caminho (Figura 94). Nessa cena, ela apresenta a sua concepção 

para essa representação matemática, o conceito parte-todo, no caso segmentos 

entre as posições de dois indicadores de um caminho. 

 

Figura 94 – Um caminho segmentado 

 
           Fonte: Arquivo pessoal.  
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Como vimos, os gestos não possuem origem aleatória, estão inseridos em 

um contexto e, para Chen, Gottesman e Krauss (2002) fazem parte do processo 

do discurso, tanto na sua formulação, quanto na sua conceituação e verbalização. 

Eles servem, segundo LeBaron e Streeck (2000), como uma representação 

semiótica da própria cognição. 

5.3 LIBERDADE CONSTRUTIVA 

Dada a liberdade construtiva dos gestos e acrescentando o 

descompromisso desses com as estruturas formais de uma língua, eles podem 

evidenciar, com boa transparência, a concepção conceitual em ação. Vimos, nos 

exemplos dos gestos elaborados com os dois indicadores, evidências de 

elaboração de discursos usando conceitos que envolveram a forma, as simetrias, 

destacaram os elementos, bem como a ação de partição e um dos conceitos de 

fração.  

Em suma, vimos gestos similares explorando itens matemáticos. Esses 

objetos se tornaram evidentes sem serem formalizados por seus verbetes 

próprios. A falta de formalização não impediu que pudéssemos identificar esses 

conceitos nos discursos analisados. 

Exemplificando a liberdade que os gestos permitem, tivemos no item 4.2.4 

os elementos da pirâmide trabalhados não somente com os dedos indicadores, 

como já comentado, mas também por outras configurações manuais. Na Figura 

95A vemos as arestas sendo mostradas com gestos executados com as mãos se 

fechando sobre varetas imaginárias e que, com um movimento inclinado e 

abrupto, as conecta num mesmo ponto ao alto. 

 

Figura 95 – Mostrando as arestas 

 
   Fonte: Arquivo pessoal.  
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Esse gesto (Figura 95A), assim como o outro executado com duas mãos 

fechadas (Figura 95B), indicam alguns elementos: arestas, vértice e ângulos, e 

algumas relações entre eles; todavia, apesar das informações comuns, cada um 

particulariza um aspecto ora os planos que se encontram, ora o foco está nas 

arestas. A maneira com que pensamos depende da nossa consciência do corpo, e 

os movimentos e as expressões que fazemos contribuem para a construção da 

ideia que desejamos expressar. 

Tanto os gestos como os verbetes de uma língua sofrem do mesmo dilema. 

A concretização de um conceito abstrato raramente o comportará totalmente, será 

algo como uma pequena caixa levando um imenso volume. Quanto maior o 

domínio pelo locutor do tema trabalho, mais criativo ele foi na elaboração de seu 

discurso. Para Chen, Gottesman e Krauss (2002) o gesto, como um complemento 

da fala, pode revelar características e especificidades não comunicadas por ela. 

Para esses autores, os gestos não possuem origem aleatória, estão sempre 

inseridos em algum contexto; e para Iverson e Goldin-Meadow (1998) eles fazem 

parte do processo do discurso, tanto na sua formulação, quanto na sua 

conceituação e verbalização, e eles tornam utilizáveis conceitos preexistentes. 

Podemos ver na Figura 96, que um participante executa três gestos 

diferentes para comunicar o posicionamento dos elementos de equação, o que 

condiz com o exposto por Kendon (2008), ao afirmar que os gestos não são 

padronizados, adaptando-se ao discurso, seja mudando sua forma, sua função ou 

significação. 

 

Figura 96 – Destacando a posição 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  
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Assim, para Kendon (2008), o gesto se adapta estruturalmente a cada 

situação específica e não tem significação fora dos discursos em que estavam 

inseridos. Para Presmeg (2006), os gestos seriam um tipo de mediação semiótica 

compatível com as teorias da corporeidade, permitindo visualizar o pensar. 

 

5.4 O USO DO ESPAÇO 

O espaço apareceu como palco ou cenário de fundo para o desenrolar da 

narrativa, no qual os gestos e os sinais foram elaborados, servindo também como 

elemento de ligação entre as marcações. Ozyurek (1992) já destacou em seu 

trabalho a importância do espaço, local no qual o locutor posiciona e distribui os 

elementos. Distribuídos, esses elementos participam das interações necessárias 

para o desenrolar do discurso. Para McNeill (1992), o uso do espaço como 

elemento de ligação pode remover inconsistências entre os dois elementos do 

discurso, a fala e os gestos, acrescentando significação a estes últimos. 

O uso do espaço surgiu durante esta pesquisa tanto nos temas geométricos 

como no algébrico e no numérico. No trabalho com frações, ele se mostrou uma 

constante, funcionando como elemento de ligação, quando indicou a posição do 

numerador e do denominador, bem como foi também um elemento possuidor de 

significado próprio, quando foi usado em substituição à barra indicativa de fração. 

Pudemos notar, nesta pesquisa, que a substituição de certos elementos 

pela marcação espacial não ocasionou perda de significação do discurso, 

confirmando o identificado por Barbosa (2013), que trabalhou especificamente a 

função do espaço na comunicação do sujeito Surdo. 

 

5.5 INFLUÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO 

Ao analisarmos as influências das diversas formas de representação que 

utilizamos – Libras, Língua Portuguesa e pictórica – para a construção do discurso 

dos sujeitos, não identificamos variações significativas. Enquanto em algumas 

situações a representação vista favorecia a simples reprodução da forma, em 

outros casos, tivemos referências históricas, escolares ou de aplicação prática. 

Na Figura 97, vemos dois participantes que observam representações 

diferentes para o quadrado usando a mesma marcação, com os indicadores 
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descrevendo um quadrado no espaço. Essa marcação foi usada por outros 

participantes, tanto nas aplicações quanto nas entrevistas. 

 

Figura 97 – Marcação polegar e indicador para quadrado 

 
  Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Assim, nos dados coletados, não encontramos evidências que nos 

levassem, de modo consistente, a poder afirmar que uma representação é 

significativamente mais eficaz que qualquer uma das outras.  

 

5.6 GESTOS VERSUS SINAIS 

Vimos, durante nossas análises, sinais que, apesar de serem verbetes com 

significados próprios, foram usados como gestos e deram suporte a outros 

significados além dos que normalmente possuem. Situação essa compatível com 

McNeill (1992), para quem a distinção entre os dois deve ser feita em relação à 

função desses no interior de um discurso. 

Para McNeill (1992), os gestos, de forma definida, não são padronizados e 

não estão presos a significados únicos. Vimos, durante esta pesquisa, marcações 

semelhantes suportando significados e conceitos distintos, bem como situações 

inversas, o que por definição não poderia ocorrer com um sinal, entendido como 

um verbete próprio de uma língua. 

Na Figura 98, vemos Felipe executando uma marcação, que normalmente 

corresponde ao sinal de “distância possível de ser medida”, para representar os 

lados de um quadrado. Esse gesto foi repetido em duas posições, uma abaixo da 

outra. 
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Figura 98 – Sinal de distância ou um gesto 

 
    Fonte: Arquivo pessoal.  

 

No discurso de Felipe, esse gesto foi usado para destacar a igualdade de 

medida e o paralelismo entre dois lados do objeto, em um discurso cujo objetivo 

seria enunciar o quadrado. Nesse contexto, a marcação em questão excede o 

significado atribuído ao sinal, passando a ter as características de um gesto, tal 

como apresentado por McNeill (1992). 

Segundo Kendon (2008), dada a liberdade de forma, os gestos podem 

conter, concentrar ou mesmo sintetizar todo um conjunto de informações ou 

conceitos, em poucas ou em uma única marcação, o que não acontece com um 

sinal que tem um significado estável em uma construção frasal. 

 

5.7 GESTOS DISTINTOS COM MESMO SIGNIFICADO 

Encontramos, nas imagens captadas, algumas variações de sinais de 

Libras e de gestos representativos, principalmente para os verbetes frações, 

equações e divisão, esse último como subconceito de fração, mas esse aspecto já 

foi tema de preocupação de outros pesquisadores como Frizzarini (2014), Sales 

(2013) e Zanquetta (2015), que encontraram marcações gestuais distintas para 

um mesmo objeto matemático e em que cada uma destas marcações explorava 

um aspecto desse objeto. Zanquetta (2015) conclui que, sendo a Libras uma 

língua ainda em processo de formação e estabilização de léxico, alguns gestos 

podem se tornar sinais socialmente aceitos. 
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5.8 SÍNTESE 

De acordo com nossas reflexões baseadas nas análises, os gestos 

localizados possuem as mesmas características dos descritos por McNeill (1992) - 

são sintéticos, ou seja, apresentam a ideia toda; não se combinam entre si; não 

possuem significado determinado e, em um mesmo discurso, um mesmo gesto 

pode representar ideias distintas, assim como gestos diferentes podem ter um 

mesmo significado. Os gestos localizados foram usados na comunicação para 

cobrir lacunas ou ambiguidades e, tal como dito por McNeill (1992), foram 

elaborados de modo intencional e conscientemente para completar uma 

construção conceitual. 

- Com base nesses resultados podemos confirmar nossas premissas que 

os surdos falantes de Libras, assim os ouvintes, usam gestos em sua 

comunicação, e esses gestos são escolhidos e utilizados de forma intencional. 

Os gestos, usados por nossos participantes, se mostraram importantes para 

compreensão discurso pelo interpretante, porém não são suficientes por si só, 

sendo que o mesmo fenômeno foi observado por Goldin-Meadow (2003) em suas 

pesquisas. Também observamos, tal qual essa autora apresentou, que os gestos 

identificados aparentaram ser importantes para a própria formação do conceito 

pelo locutor. 

Como apresentado por Chen, Gottesman e Krauss (2002), os gestos que 

encontramos revelaram características e especificidades dos objetos trabalhados. 

Com isso, podemos concluir, tal como Kendon (1992, 2008) sugere para os 

falantes das línguas orais, que os gestos influenciaram nos processos cognitivos. 

Na matemática, lidamos com a importância da visualidade, como 

ferramenta de comunicação, usamos “[...] diagramas, tabelas, arranjos espaciais 

de significantes, tendo símbolos, e outras inscrições como componentes 

essenciais [...]” (PRESMEG, 2006 p. 2, nossa tradução) e, como visto com Goldin-

Meadow (2003), os gestos, dadas as suas características, dispõem de uma maior 

quantidade de recursos para comunicar significados, podendo, assim, invocar 

várias características dos objetos trabalhados. Nesta pesquisa, vimos, em várias 

situações, gestos que suportavam simultaneamente várias características, por 
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exemplo, um único gesto podia indicar vértices, lados, ângulos, simetrias e 

igualdades entre as medidas. E isso confirma nossa última premissa: 

- Os gestos podem revelar propriedades ou características matemáticas dos 

objetos. 

Observamos, durante esta pesquisa, e confirmamos com nossas análises, 

que não existe razão para supor que os Surdos, usuários de Libras, não produzam 

gestos durante seus discursos, independentemente do fato de usarem o mesmo 

canal visual-espacial que a sua fala verbal. Vimos também, que esses gestos se 

mostraram relevantes para os discursos captados, assim como visto pelos autores 

que nos forneceram a base referencial: Kendon (1980, 200, 2008), McNeill (1992, 

2000), Gold-Meadow (2003, 2005, 2006) e seus seguidores em suas pesquisas 

com ouvintes, falantes de línguas orais. 

Com base nas considerações até aqui apresentadas, acreditamos ter 

condições para responder a nossa questão de pesquisa: 

- Qual relevância dos gestos na comunicação, sobre temas matemáticos, 

dos sujeitos surdos? 

Os gestos que analisamos, mesmo considerando a sobreposição com a 

fala, servem para explorar aspectos distintos físicos e diversas propriedades dos 

objetos trabalhados. Esses gestos substituíram os verbetes formais com certa 

eficiência e, mais relevante do que isso, eles nos permitiram vislumbrar as 

propriedades que realmente estavam participando da construção de cada um dos 

discursos. 

Essa característica de ser uma representação física dos gestos, se mostrou 

um grande facilitador para a compreensão do enunciado pelo interpretante, bem 

como no sentido inverso. Quando o interpretante gesticulava, tentando reconstituir 

a informação, seus gestos deram pistas ao locutor das lacunas de compreensão, 

facilitando alterações de estratégias comunicativas. 

Em relação ao uso de diferentes representações (Língua Portuguesa, 

Libras ou pictórica) para os objetos matemáticos, não encontramos elementos que 

nos sugerem que uma ou outra mais eficaz na construção do discurso dos sujeitos 

surdos. 

As diferenças que encontramos aparentaram ser explicáveis pela 

iconicidade das representações, maior exposição a um tipo, falta de habilidade 
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com o tema ou mesmo desconhecimento da representação. Uma dessas quatro 

possíveis causas apareceu em algum momento em todas as situações que 

criamos. 

Entendemos que, apesar de termos realizado esta investigação sobre a 

relevância dos gestos no discurso matemático do sujeito Surdo fluente em Libras, 

esse tema não se esgota neste trabalho. Ao contrário, acreditamos que o presente 

texto deve ser o motivador para muitas outras pesquisas que venham corroborar, 

ampliar ou mesmo contestar os resultados aqui obtidos. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título da Pesquisa: “A RELEVÂNCIA DOS GESTOS NO DISCURSO 

MATEMÁTICO DO SUJEITO SURDO” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Cláudio de Assis  

Nome da Orientadora/pesquisadora: Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Anhanguera 

de São Paulo (UNIAN) 

Telefones para contato: (11) 3512-8400 

As informações a seguir estão sendo fornecidas para sua participação neste 

estudo, o qual tem como objetivo desenvolver e avaliar ambientes tecnológicos para 

aprendizagem matemática. O projeto visa promover ambientes de inclusão nas 

aulas da Matemática, permitindo que alunos com necessidades educacionais 

especiais tenham acesso aos mesmos conteúdos matemáticos dos seus pares. 

Consideramos que a contribuição fundamental do projeto é o desenvolvimento de 

recursos e atividades de aprendizagem matemática para instrumentalizar uma 

matemática escolar mais inclusiva, e consequentemente produzir conhecimentos na 

área de Educação Matemática. 

Os dados do projeto serão obtidos através de entrevistas em duplas e 

individuais, nas quais os participantes resolverão atividades matemáticas. O material 

coletado durante o projeto, as atividades realizadas, as gravações de áudio e vídeo, 

as transcrições e os registros escritos, serão de uso exclusivo do grupo de pesquisa, 

e servirão como base para procurar entender melhor a relação entre os processos 

de aprendizagem e os campos sensoriais. 

Os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a 

identidade dos sujeitos. Menção às instituições nas entrevistas serão realizadas será 

feita somente mediante a autorização das mesmas. O cronograma das entrevistas 

será organizado de modo que não prejudique outras atividades escolares, sendo 

realizadas de acordo com a disponibilidade dos participantes. Além disso, o 

conteúdo matemático e as atividades das entrevistas serão discutidos previamente 

com os professores dos participantes, para evitar aplicação de atividades 

consideradas inadequadas. Assim esperamos que sua participação resulte em 
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avanços de conhecimentos, sendo positivo não apenas para os participantes como, 

também, para a comunidade que eles pertencem. 

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em 

publicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações 

acadêmico-científicas. A veiculação de imagem dos sujeitos em divulgações 

científicas só será realizada com consentimento dos envolvidos. Em qualquer etapa 

do estudo, o sujeito participante da pesquisa terá acesso aos responsáveis pela 

pesquisa. Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre os procedimentos ou a 

ética da pesquisa entre em contato com a pesquisadora responsável na UNIBAN – 

Campus Maria Cândida, sito à rua Maria Cândida, 1813 - São Paulo - SP, telefones 

(11) 2967 9110 

A qualquer participante é garantida a liberdade da retirada de seu 

consentimento para participação da pesquisa, quando lhe convier. Não há despesas 

pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, assim como não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

São Paulo, __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

 Assinatura do Pesquisador: Cláudio de Assis 

___________________________________ 

Assinatura do Orientadora Pesquisadora: Solange H. A. A. Fernandes  

Pesquisador: 

Cláudio de Assis, RG 7.809.551-7,  

Telefone para contato (11) 9 8464 6460; 

Orientadora:  

Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes 

Telefone para contato (11) 2967 9126  
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APÊNDICE B – Questionário de dados pessoais 

 

Título da Pesquisa: “A RELEVÂNCIA DOS GESTOS NO DISCURSO 

MATEMÁTICO DO SUJEITO SURDO” 

Nome do (a) Pesquisador (a): Cláudio de Assis  

Nome da Orientadora/pesquisadora: Solange H. A. A. Fernandes 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Anhanguera 

de São Paulo (UNIAN), Telefones para contato: (11) 3512-8400 

Nome:______________________________________________________________ 
Cidade onde moras?___________________________________________________ 
Qual a sua idade?_____________________________________________________ 
Você se reconhece deficiente auditivo, Surdo ou Ouvinte? _____________________ 
Qual a sua formação escolar? ___________________________________________  
Qual a última série (ano) que você estudou? ________________________________ 
Você trabalha? _______________ em quê? ________________________________ 
Libras, você começou a estudar, quando? 
__________________________________ 
Libras, você falar: bem, mais ou menos ou pouco? ___________________________ 
Libras, sua família sabe: bem, mais ou menos ou pouco? ___________________ 
Associação de Surdos, qual você frequenta?________________________________ 
Matemática, você sabe: bem, mais ou menos ou pouco _______________________ 
Gostas de Matemática?________________________________________________ 
 


