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RESUMO 

 
A disciplina de matemática apresenta-se na escola de maneira formal, abstrata e 
dedutiva, dessa forma, para compreender os conceitos matemáticos é importante 
ensinarmos levando em consideração as características próprias que essa disciplina 
apresenta. Para os surdos isso se potencializa, pois ele utiliza duas representações 
linguísticas de comunicação. Além de compreender a linguagem matemática, há a 
necessidade de transitar da língua portuguesa para a língua de sinais e vice versa 
para a aprendizagem dos conceitos que lhes são ensinados. O objetivo deste estudo 
foi compreender o uso de sequências didáticas no processo de ensino de funções 
para alunos surdos. Foi uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação que, após o 
levantamento bibliográfico pertinente e entrevista com os sujeitos da pesquisa para 
escolha do conceito a ser trabalhado, foi elaborada e aplicada uma sequência 
didática em uma escola bilíngue para surdos do Oeste do Paraná, propondo 
situações de ensino em que os alunos surdos do Ensino Médio da escola regular 
comum, fossem desafiados a escrever a expressão matemática requerida.  Para a 
coleta de dados utilizamos a filmagem, durante a aplicação das unidades que 
compunham a sequência didática, tanto para registrar a fala na língua de sinais 
entre a pesquisadora e os educandos, bem como as representações escritas por 
eles efetuadas. Como resultado, as discussões e interações em grupo trouxeram 
importantes contribuições para o ensino e a aprendizagem da escrita sobre o 
conceito de função. Na perspectiva do ensino, a pesquisadora se valeu de textos em 
língua portuguesa e figuras para elaborar as unidades que compunham a sequência 
didática função e notou ao longo da pesquisa a dificuldade em compreender o texto 
escrito para resolver a unidade e em relacionar os elementos textuais aos correlatos 
matemáticos propostos na unidade e que necessitaram de outras informações 
relacionadas às figuras para estabelecerem as relações pedidas. Do ponto de vista 
da aprendizagem, houve avanços com relação às primeiras formas de 
representação de modo aritmético para a expressão algébrica. Na representação, 
por meio de tabelas, da relação entre as variáveis propostas na unidade, mostraram-
se como colunas de números sem referências embora todos estivessem no Ensino 
Médio. Um dos educandos apresentou o significado operacional funcional pela 
expressão algébrica matemática, explicando as relações de dependência entre as 
variáveis. A pesquisa evidenciou que as sequências didáticas planejadas auxiliam 
no processo de ensino não apenas de alunos surdos, pois o diferencial entre estes e 
os alunos ouvintes requer uma representação a mais para o acesso ao 
conhecimento matemático, a língua de sinais, e vale ressaltar que a utilização de 
diferentes representações visuais é importante para o ensino de conceitos 
matemáticos aos surdos.  
 
Palavras-Chave: Sequências Didáticas; Funções; Surdos. 
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ABSTRACT 

 
The math subject is shown in a formal, abstract and deductive way at school, so, to 
understand the math concepts, it is important to teach considering the own 
characteristics of this subject. For the deaf people, it is reinforced, because they use 
two linguistic representations to communicate. Besides understanding the math 
language, there is the need to move from Portuguese language to the sign language 
and vice-versa for the learning of the math concepts that are being taught. The aim of 
this study was to understand the use of didactic sequences in the teaching process 
of functions for deaf students.  It was a qualitative research, research-action type 
that, after appropriate bibliographic search and interview with the subjects of the 
research to choose the concept to be worked, a didactic sequence was elaborated 
and applied to deaf students in a bilingual school in west region of Paraná, proposing 
teaching situation in which high school deaf students from regular school, were 
challenged to write the required math expression. To collect the data, the process 
was filmed while the units that made the didactic sequences were applied, not only to 
register the speech using the sign language between the researcher and the 
students, but also to register the written representation done by the students.  As a 
result, the group discussions and interactions brought about important contributions 
to teaching and learning process of written function concept. In the teaching view, the 
researcher used text in Portuguese language and pictures to build the unit that 
formed the didactic sequence and noticed, during the research process, the difficulty 
in understanding the written text to solve the unit and, also difficulty in matching the 
texts elements related to math proposed in the unit and, that they needed other 
information related to the pictures to establish the required relations. From the 
learning view, there were advances in relation to the first representations forms in 
arithmetic mode to the algebra expression. In the representation, using tables, from 
the relation between the proposed variable in the unit, they showed up like columns 
of numbers without reference, although everybody was in high school. One of the 
students showed the meaning of operational function through math algebraic 
expression, explaining the independent relation between the variables. The research 
showed that the didactic sequence planned assist the teaching process not only for 
deaf students, since the differential between them and the listener ones require an 
extra representation to the math knowledge access, the sign language and it is 
essential to mention that the use of different visual representation is important for the 
teaching of math concepts to deaf students. 
 
Key words: didactic sequence; Functions; Deaf people 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pelas experiências de dezessete anos de atuação no ensino de matemática 

com alunos surdos e ouvintes, como docente na escola regular comum e como 

tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS), parecia que tanto os 

alunos surdos, como os ouvintes apresentavam dificuldades de mesma natureza em 

conteúdos de matemática.  

Mesmo tendo experiência e conhecimento em língua de sinais, isso não 

autoriza a me certificar quanto ao ensino de alunos surdos. Percebi pela minha 

experiência, que o ensino da matemática para alunos com surdez, no ensino regular, 

segue o mesmo planejamento para alunos ouvintes, como se o acesso ao processo 

de aprendizagem fosse o mesmo para ambos. A dificuldade em encontrar 

referências na literatura sobre orientações pedagógicas para o ensino da 

matemática para alunos surdos me fez pensar em outras opções. 

Um dos desafios encontrados pelos alunos surdos é a compreensão da 

linguagem matemática, carregada de significados em seus símbolos, códigos e 

representações, que são traduzidas da língua portuguesa para a língua de sinais e 

que, por falta de sinais matemáticos específicos nesta, limita a compreensão do 

conceito estudado.  

 Frizzarini (2014) destaca que a matemática apresenta uma linguagem 

própria, o que torna difícil sua interpretação para uma língua com características 

visual/motora. A autora completa afirmando que “geralmente, a língua materna 

pertence a um sistema semiótico já constituído e já utilizado por outros, mas no caso 

da Libras, por ser uma língua nova, muitos sinais não foram convencionados ainda” 

(FRIZZARINI, 2014, p. 90). 

Dessa forma, a compreensão de conceitos matemáticos fica sob a 

responsabilidade dos profissionais que utilizam a Libras em sala de aula, sendo 

necessário que haja o domínio do conhecimento matemático e sua linguagem para 

favorecer o aprendizado, importante tanto para alunos surdos como para alunos 

ouvintes. 

Para haver mudanças nas práticas de ensino para alunos surdos, não basta 

conhecer a língua de sinais, é preciso conhecer sua forma de pensar e agir, 

admitindo que sua subjetividade seja construída em uma “cultura visual” (DORZIAT, 

2009).  
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Assim, a pesquisa teve como problema compreender o uso da sequência 

didática no processo de ensino de matemática para os alunos surdos, com os 

objetivos específicos de observar as diferentes formas de representações utilizadas 

pelos educandos para a resolução das unidades, bem como a forma de expressar 

algebricamente o conceito em questão. Buscamos compreender de que forma as 

imagens das sequências podiam auxiliar na compreensão do conceito de função e 

os fatores relevantes para o ensino de conceitos matemáticos para alunos surdos 

que a nosso ver promovessem a aprendizagem, além de ampliar o domínio do 

bilinguismo pela leitura dos textos das unidades e pelas formas escritas de 

resolução. 

Pensando nisso, realizamos uma sequência didática que, segundo Zabala 

(1998, p. 18) é “[...] um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas 

para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos”.  

Para elaboração das unidades da sequência didática, fizemos uma entrevista 

semiestruturada com os sujeitos surdos, para identificar os conteúdos que geravam 

dificuldades de aprendizagem, destacando-se as funções.  

Assim, passamos a realizar pesquisas e análises em livros didáticos que 

explorassem o conteúdo de função por meio de imagens, pois acreditamos que as 

figuras por si só auxiliariam no aprendizado dos alunos surdos, uma vez que o visual 

é muito importante no ensino desses alunos. O livro de Isolani et al (2002)1, mesmo 

voltado para o ensino de alunos ouvintes, segundo nossa visão, possuía unidades 

interessantes, denominadas de atividades, pelas autoras do livro, por explorarem a 

forma visual na busca pela expressão algébrica de uma função e, por isso, foram 

adaptadas para  aplicação para alunos surdos, utilizando a Libras sempre que 

necessário.  

Denominaremos “surdos”, neste trabalho, os sujeitos que utilizam a língua de 

sinais e não com o propósito de diferenciar um de outro de acordo com o grau de 

surdez.  

                                            
1
   ISOLANI, Clélia Maria Martins; MIRANDA, Diair Terezinha Lima; ANZZOLIN, Vera Lúcia Andrade; 

MELÃO, Walderez Soares. Matemática: 7ª Série e 8ª Série do Ensino Fundamental. 2. Ed. - 
Curitiba: Módulo, 2002. 
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Como a aprendizagem faz parte do processo dinâmico de ensino, vale 

ressaltar que a educação de surdos neste trabalho percorreu três tendências 

pedagógicas, o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo, que são explicitados 

na primeira seção deste trabalho. A partir do contexto bilíngue, por meio de 

resultados de pesquisas atuais, buscamos apresentar as influências do bilinguismo 

no processo de ensino da matemática para alunos surdos.  

A segunda seção descreveu os procedimentos metodológicos da pesquisa 

esclarecendo o ambiente e os sujeitos envolvidos e as formas de coleta e tratamento 

de dados.  

Na terceira seção, expusemos o planejamento da sequência didática, com as 

análises e as discussões dos dados obtidos na aplicação.  

Concluímos com a quarta seção que o ensino do conceito matemático função 

para alunos surdos deve priorizar a utilização da língua de sinais, acompanhado de 

um planejamento com a utilização de intervenções metodológicas diferenciadas, em 

que se apresentem elementos visuais, acompanhado pela mediação em Libras 

favorecendo o processo de ensino e aprendizagem dos educandos surdos.  
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2 CONTEXTUALIZANDO A SURDEZ 

 

2.1 Um estudo epistemológico das filosofias educacionais para os surdos 

Nessa seção, apresentamos influências filosóficas que orientaram a educação 

de pessoas com surdez, partindo do oralismo até o bilinguismo revelando as 

influências epistemológicas vigentes em cada uma dessas correntes. 

Sob uma perspectiva histórico-epistemológico, as práticas pedagógicas 

utilizadas na educação dos surdos passaram por três tendências educacionais: o 

Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo.  Estas sofreram influências do 

discurso e da linha de pensamento predominante no contexto social da época. Por 

muitos anos, perdurou-se a ideia de que as pessoas surdas eram deficientes, 

tratadas como incapazes e segregadas do convívio social. Muitas vezes, eram 

escondidas, rejeitadas e até sacrificadas. 

Na antiguidade, os surdos foram percebidos de formas variadas: com 
piedade e compaixão, como pessoas castigadas pelos deuses ou como 
pessoas enfeitiçadas, e por isso eram abandonadas ou sacrificadas 
(GOLDFELD, 1997, p. 27). 

 

Corroborando, Stobaus e Mosqueira (2003, p.16), destacam que 

[...] os ditos deficientes eram associados à imagem do diabo e aos atos de 
feitiçaria, eram então perseguidos e mortos, pois faziam parte de uma 
mesma categoria: a dos excluídos. Então, deviam ser afastados do convívio 
social. 
 

A partir do século XVI, começou-se a ter notícias dos primeiros educadores 

de surdos, que por meio de metodologias diferenciadas, buscavam a melhor forma 

de se comunicar e integrar esses sujeitos à comunidade. De acordo com Sacks 

(2010) a tentativa de comunicação com pessoas surdas surge com o trabalho do 

abade francês Charles Michel de L'Epée (1712-1789),  que não tolerava a ideia de 

que os então denominados surdos-mudos vivessem e morressem sem confissão na 

palavra de Deus. Ao se aproximar dos sujeitos surdos, que perambulavam pelas 

ruas, aprendeu gestos isolados associando os sinais às figuras e palavras escritas e 

conjuntos de sinais que utilizavam na comunicação, criando assim, os Sinais 

Metódicos. 

 Em 1750, na Alemanha, Samuell Heinicke defendia a ideia de que a única 

maneira para incluir os surdos na sociedade e torná-los normais seria por meio da 

língua oral vigente no país. Essa filosofia ficou conhecida como o Oralismo, que 
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segundo Skliar (1998), tem uma visão clínica terapêutica da surdez, valorizando 

somente o déficit do sujeito.  

No Brasil, a primeira instituição de ensino para alunos com surdez, o Instituto 

Nacional de Educação de surdos - INES, de acordo com Costa (2010) instituiu-se 

em 1857, no período do império de D. Pedro II e para a sua fundação apresentou 

um “[...] programa de ensino que engloba em suas disciplinas a de Linguagem 

articulada e a de Leitura sobre os lábios” (COSTA 2010, p. 29).  

Para tanto, essa era a principal função do professor repetidor2 que, através da 

fala articulada, buscava fazer com que o surdo pudesse falar e compreender a 

linguagem oral e, dessa forma, fazer parte da sociedade com as imposições da 

época (COSTA, 2010). 

A partir do Congresso Internacional de educadores de surdos (1880), 

realizado em Milão, foi colocado em votação a melhor abordagem para a educação 

dos surdos e Sacks (2010) relata:  

[...] os próprios professores surdos foram excluídos da votação, o oralismo 
saiu vencedor e o uso da língua de sinais foi "oficialmente" abolido. Os 
alunos surdos foram proibidos de usar sua própria língua "natural" e, dali por 
diante, forçados a aprender, o melhor que pudessem, a (para eles) 
"artificial" língua falada. E talvez isso seja condizente com o espírito da 
época, seu arrogante senso da ciência como poder, de comandar a 
natureza e nunca se dobrar a ela (SACKS, 2010 p. 35). 

 
  A partir desse momento, as escolas de surdos seguiram o Oralismo como 

referência educacional, assim, “[...] o método oral puro deveria ser adotado no 

ensino de todas as disciplinas” (COSTA, 2010, p. 31) implicando no impedimento da 

utilização de qualquer tipo de sinal. Deixava-se em segundo plano o ensino das 

disciplinas escolares, por focar no treinamento da fala. 

No Brasil, Schimazaki e Lemes (2008) destacam que as práticas educacionais 

para os surdos, nesta época, sofreram fortes influências da Europa, principalmente 

com as decisões procedentes do Congresso de Milão de 1880, assim, por volta de 

1911, o Oralismo passou a ser o única filosofia utilizada na educação dos surdos no 

Brasil. O defensor mais importante do Oralismo, em âmbito mundial, foi Alexander 

Graham Bell, um dos inventores do telefone. 

No tocante língua portuguesa, Goldfeld (1997) defende que  

 

                                            
2
 O professor repetidor assistia e repetia as lições do professor havendo um repetidor para cada disciplina 

(COSTA, 2010, p. 30). 
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[...] o Oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser 
minimizada pela estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a 
aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se 
na comunidade ouvinte e desenvolver uma personalidade como a de um 
ouvinte. Ou seja, o objetivo do Oralismo é fazer uma reabilitação da criança 
surda em direção à normalidade, „à não surdez‟ (GOLDFELD,1997, p. 34).  
 

Durante o período que perdurou a filosofia oralista, Capovilla (2000) destaca 

que o objetivo era levar o surdo a falar e desenvolver as competências linguísticas 

orais, para que dessa forma, eles pudessem desenvolver-se emocionalmente, 

socialmente e cognitivamente de modo mais normal possível, e dessa forma, se 

integrar no mundo dos ouvintes. 

Os defensores da filosofia oralista acreditavam que para se inserir no meio 

social, o essencial era que o sujeito utilizasse a língua majoritária do país, no caso 

do Brasil, a língua portuguesa. Como acentua Lacerda (1998) era exigido que os 

surdos utilizassem a fala para se comunicar e, que agissem como se “[...] não 

fossem surdos”. Dessa forma, priorizou-se nas instituições escolares, o ensino da 

fala para os surdos. 

Podemos entender epistemologicamente que essa tendência educacional, 

comunga com as características positivistas. A visão de mundo da época formatou o 

modo de ver dos educadores, dessa forma, era de se esperar que tomassem 

posições extremistas e positivistas.  

Como as vivências e experiências sociais, nesta época, provinham da 

utilização da língua oral, com esta unicidade na visão buscava-se o desejo de 

generalização e padronização, o que conduzia a uma única abordagem. Dessa 

forma, acreditava-se que a única maneira de integrar os surdos socialmente, era por 

meio da fala, como uma personalidade ouvinte. 

 Bruyne (1982) afirma ainda que para os positivistas, “[...] a constância ou 

regularidade dos fenômenos constatados leva a generalizar a partir deles, isto é, a 

formular leis positivas” (BRUYNE, 1982, p. 136).  

Defendendo que os acontecimentos no mundo seguem leis invariáveis, a 

corrente positivista considerava uma teoria como universal quando esta apresentava 

regularidade de acontecimentos. Assim, na sociedade, o natural era que as pessoas 

utilizassem a fala para se comunicar e, pela visão positivista, acreditava-se que se 

os surdos utilizassem o português oral, seriam aceitos no âmbito social e qualquer 

experiência fora do padrão da língua oral poderia prejudicar as pessoas surdas na 
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relação social e na construção do conhecimento. Nesse sentido, destacamos que 

“[...] os profissionais adeptos ao Oralismo, defendem a ideia de que a língua de 

sinais prejudicaria o aprendizado da língua oral” (GRASSI, 2010, p. 12).  

Skliar, (1998, p. 7), afirma que o Oralismo na Educação de surdos perdurou 

por muitos anos, 

Foram mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa de 
correção, normalização e pela violência institucional; instituições especiais 
que foram reguladas tanto pela caridade e pela beneficência, quanto pela 
cultura social vigente que requeria uma capacidade para controlar, separar 
e negar a existência da comunidade surda, da língua de sinais, das 
identidades surdas e das experiências visuais, que determinam o conjunto 
de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos.  

 
Sacks (2010, p.35), acrescenta que “[...] o Oralismo e a supressão do sinal 

resultaram numa deterioração dramática das conquistas educacionais das crianças 

surdas e no grau de instrução do surdo em geral”.   

No entanto, mesmo com as imposições do Oralismo os surdos continuavam 

se comunicando entre si, pela língua de sinais. Brito (1995) destaca que “[...] as 

línguas de sinais, por serem línguas naturais, persistem. Apesar das proibições e 

preconceitos de que têm sido alvo, elas resistiram heroicamente através dos 

tempos. Isso demonstra a fortaleza de um sistema consistente” (BRITO, 1995, p. 

16). Quadros (1997) afirma que a filosofia oralista ao invés de eliminar a 

desigualdade entre surdos e ouvintes, reduzia as possibilidades de trocas sociais e o 

desenvolvimento linguístico e cognitivo da pessoa com surdez. Durante essa 

abordagem, houve uma grande queda no nível de escolarização dos educandos 

surdos que não alcançaram um “nível satisfatório em sua escolaridade” (COSTA, 

2010, p. 32). 

Surge então, uma nova tendência educacional, a Comunicação Total, que 

conforme Goldfeld (1997) define-se como uma filosofia que utiliza os recursos 

espaço-visuais, como facilitadores da comunicação e aprendizado da língua oral 

para os surdos. Segundo a nossa leitura, essa tendência de educação apresenta 

características que se alinham epistemologicamente aos discursos situados no 

anarquismo epistemológico de Feyerabend (1977). Este se caracteriza pela defesa 

do pluralismo metodológico, uma atitude que busca refletir a própria estratégia e 

promover as atividades de pesquisa de forma livre, defendendo uma oposição a um 

princípio único, absoluto e universalmente válido, permitindo ao indivíduo 

desenvolver-se livremente. 
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Para Feyerabend (1977), “[...] não podemos descobrir o mundo a partir de 

dentro. Há necessidades de um padrão externo de crítica: precisamos de um 

conjunto de pressupostos alternativos” (FEYERABEND, 1977, p. 42). Ainda 

conforme o autor, a ciência é complexa e se fosse formular uma única metodologia 

para explicá-la, seria o tudo vale, que significa que vários métodos são possíveis, 

para que se forme o conhecimento. 

Percebemos características desta corrente filosófica na Comunicação Total, 

que segundo Costa  

[...] utiliza a língua de sinais, o alfabeto digital, a amplificação sonora, a 
fonoarticulação, a leitura dos movimentos dos lábios, leitura e escrita, e 
utiliza todos estes aspectos ao mesmo tempo, ou seja, enfatizando para o 
ensino, o desenvolvimento da linguagem. Portanto a Comunicação Total é 
um procedimento baseado nos múltiplos aspectos das orientações 
manualista e oralista para o ensino da comunicação ao deficiente auditivo 
(COSTA, 1994, p.103).  
 

A Comunicação Total, tendência de educação aos surdos, que apresentava 

uma proposta flexível, na qual era possível utilizar todos os artifícios, fossem eles a 

língua de sinais, gestos, língua oral, leitura labial, com o intuito de promover a 

integração social do indivíduo surdo.  

 Witkoski e Filietaz (2014), afirmam que essa Tendência Educacional,  
 

[...] reincorporava os sinais, embora inventados e na ordem das línguas 
faladas, e propunha sinalizar e oralizar ao mesmo tempo. Esse método se 
mostrou impraticável e pouco eficaz. Pesquisas revelaram que o emissor da 
mensagem tendia a alternar entre sinalização e oralização, não fazendo 
bem nem uma coisa nem outra, o que prejudicava o ensino-aprendizagem 
das crianças surdas (WITKOSKI, FILIETAZ, 2014 p. 111). 
 

Dessa forma, percebe-se a fragilidade dessa concepção de ensino, se tomar 

como referência tanto o desenvolvimento cognitivo dos surdos, que no âmbito 

escolar, não obtinham uma aprendizagem eficiente, como também a sua inclusão 

social, em que, os surdos não possuíam os mesmos direitos e oportunidades dentro 

da sociedade.  

Percebemos que a Comunicação Total apresenta-se de forma pragmática, 

pois, procura usar tudo o que é útil para o momento. Para Hessen, (1980, p. 50- 51) 

a corrente pragmática, “[...] substitui o conceito abandonado por um novo conceito 

de verdade”. Segundo ele, verdadeiro significa útil, valioso, fomentador da vida, “[...] 

A verdade não é um valor teórico, mas apenas uma expressão para designar a 

utilidade” (HESSEN, 1980, p. 52). 
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A filosofia Oralista passa a ser substituída pela Comunicação Total, que por 

mais que defendesse o uso simultâneo de duas línguas, a língua oral e a língua de 

sinais, essa concepção de ensino não apresentou resultados satisfatórios, visto que 

as essas línguas apresentam estruturas gramaticais diferenciadas, pois segundo 

(FELIPE, 2001) as línguas de sinais utilizam um canal visual-espacial e não oral 

auditivo como o das línguas orais, uma vez que a língua oral ou escrita possui 

estruturas diferentes da língua de sinais, “[...] não é possível transliterar uma língua 

falada para a língua de sinais palavra por palavra ou frase por frase” (Sacks, 2010, 

p. 37).  

 Para tanto, no final da década de oitenta e mais efetivamente na década de 

noventa a proposta bilíngue apresenta-se como uma proposta de ensino que 

[...] preconiza o acesso a duas línguas no contexto escolar, considerando a 
língua de sinais como língua natural e partindo desse pressuposto para o 
ensino da língua escrita. A proposta bilíngue busca resgatar o direito da 
pessoa surda de ser ensinada em sua língua, a língua de sinais, levando 
em consideração os aspectos sociais e culturais em que está inserida 
(SALES et al, 2004, p. 57). 
 

Para Kyle (1999), a língua de sinais se desenvolve de forma espontânea, em 

meio à comunidade surda, constituindo-se como a língua social dos surdos.  

Concordando com isso, Brito (1995) afirma que a língua de sinais  

[...] é adquirida de forma espontânea pela pessoa surda em contato com as 
pessoas que usam essa língua e se a língua oral é adquirida de forma 
sistematizada, então as pessoas surdas têm o direito de ser ensinadas na 
língua de sinais. A proposta bilíngue busca captar esse direito (BRITO, 
1995, p. 27). 
 

O bilinguismo apresenta características que se enquadram na perspectiva 

dialética e devemos considerar que as mudanças sociais são produzidas e 

elaboradas historicamente pelo homem, de acordo com suas vivências e “[...] toda 

produção de ideias e representações da realidade, têm caráter histórico” 

(GONÇALVES, 2005, p. 86). O autor defende ainda, que os sujeitos são históricos e 

formam uma unidade de contrários, agindo uns sobre os outros.  

 No caso do surdo, suas vivências acontecem por meio da Libras e isso 

modifica-os e os constituem como um grupo linguístico, como sujeitos surdos, com 

potencialidades e limitações, construindo sua história.  

Com a Lei 10.436/2002, a Libras, Língua Brasileira de Sinais (Libras), foi 

reconhecida, e definida em seu artigo 1º parágrafo único como “[...] a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, 
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com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de 

idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil” (BRASIL, 

2002). 

Por meio do reconhecimento da língua de sinais, os surdos passaram a ter 

sua cidadania bilíngue reconhecida garantindo o direito de serem ensinados 

primeiramente em sua língua um (L1), a língua de sinais, que se apresenta na 

modalidade visual-gestual e a língua dois (L 2), língua utilizada em seu país, no caso 

do Brasil, a língua portuguesa, que se apresenta na modalidade oral-auditiva. 

 Com o Bilinguismo ressalta-se que ocorre uma mudança na compreensão do 

uso da língua, emergindo como uma opção mais plausível em relação ao Oralismo e 

a Comunicação Total. De certo modo, podemos dizer que ocorre uma mudança de 

paradigma, considerando a afirmação de Kuhn,  

 
[...] uma teoria científica, após ter atingido o status de paradigma, somente é 
considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para 
substituí-la. [...] Decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir 
simultaneamente aceitar outro e o juízo que conduz a essa decisão envolve 
a comparação de ambos os paradigmas com a natureza, bem como sua 
comparação mútua (KUHN,1970, p. 108). 
 

 Com a oficialização da Libras e com a proposta de ensino bilíngue, os surdos, 

atualmente são reconhecidos, segundo Grassi (2010), como uma comunidade 

possuidora de identidade, cultura e língua própria. Assim, a cultura surda é 

construída de forma a descrever os sujeitos surdos e seus pensamentos, sua forma 

de agir, sua história, lutas, conquistas, sua maneira de ser. 

 Strobel (2008, p. 31) define ainda “povo surdo”, como os sujeitos  

[...] que estão ligados por uma origem, por um código de ética de formação 
visual, independente do grau de evolução linguística, tais como a língua de 
sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços (SROBEL, 2008, p. 31). 
 

 Por meio dessa mudança de concepção que os sujeitos surdos passam a ser 

respeitados e, de acordo com Strobel (2008), como uma pessoa surda que passa a 

ser compreendida não por sua deficiência patológica e, sim por sua diferença 

linguística, imersos em uma relação intercultural, que se tornou possível com a 

proposta bilíngue.  

Goldfeld, por sua vez, afirma que 

O conceito mais importante que a filosofia bilíngue traz é de que os surdos 
formam uma comunidade, com cultura e língua próprias (GOLDFELD, 1997, 
p. 31). 
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 A cultura surda é a maneira com que o sujeito não ouvinte entende o mundo e 

o modifica, ajustando-o com suas percepções vividas, definindo assim, as 

identidades surdas, que abrange a língua, as ideias, as crenças e os hábitos do 

povo surdo (STROBEL, 2008).  Também é construída de forma a descrever a 

pessoa com surdez e seus pensamentos, sua forma de agir, sua história, lutas, 

conquistas, sua maneira de ser (GRASSI, 2010). Diante disso, reconhecer e aceitar 

a língua da pessoa surda implica em aceitar sua identidade surda. 

Para Silva (2010), a educação da pessoa com surdez alcançou o estágio que 

se encontra, por esforços e muita luta por parte dos surdos, familiares, professores e 

profissionais da área da educação de surdos. Por meio dessas lutas, os surdos 

foram conquistando seu espaço no âmbito social e educacional, garantindo os seus 

direitos, o respeito por suas especificidades e a valorização como sujeito surdo. 

É por meio das experiências visuais que a inclusão e o aprendizado dos 

surdos são construídos. Vale ressaltar, que a língua de sinais possui uma estrutura 

gramatical própria, diferente da língua portuguesa, portanto não existe uma língua 

melhor ou pior que outra, mas a que serve aos propósitos dos sujeitos que a 

utilizam.  

Pimenta (2001, p. 24) defende que “[...] a surdez seja reconhecida como  

apenas mais um aspecto das infinitas possibilidades da diversidade humana”.  

 [...] quando eu aceito a língua de outra pessoa eu aceitei a pessoa. [...] 
Quando eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa porque a língua é parte de 
nós mesmos. [...] Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo, e 
é importante ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser surdo 
(TERJE BASILIER apud BRITO, 1993, p. 75). 

 

Respeitar as diferenças linguísticas é o primeiro passo para aceitar o sujeito 

surdo, sua identidade e cultura. A aceitação da comunicação em Libras o faz ampliar 

sua inserção social não restrito à comunidade surda. 

A partir desse momento, prosseguiremos a pesquisa com o olhar para o 

ensino da Matemática para surdos com enfoque na perspectiva bilíngue.   

 

2.2 Ensino de Matemática para surdos: Pesquisas Atuais 

Nessa seção realizamos uma revisão bibliográfica para explorar pesquisas 

atuais que dizem respeito ao ensino de matemática para surdos numa perspectiva 

bilíngue, os desafios dos procedimentos pedagógicos que auxiliaram no 
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planejamento para o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos para alunos 

com surdez.  

Tomando por base a história da educação de surdos no Brasil, percebemos 

que o ensino desses sujeitos, até a década de 1990, pautava-se pelo uso da língua 

portuguesa oral, resultando num menor desenvolvimento educacional para os 

mesmos.  

O principal meio de comunicação entre as pessoas se faz pela utilização de 

uma língua. No caso dos surdos, a proposta bilíngue partindo da utilização da Libras 

apresenta-se numa modalidade viso-motora, em que “[...] a informação lingüística é 

recebida pelos olhos e produzida pelas mãos” (QUADROS, 2004, p. 47), assim as 

experiências visuais devem estar presentes para favorecer a inclusão e o 

aprendizado dos surdos. 

Ao contrário das crianças ouvintes que iniciam a vida escolar com uma 

bagagem de informações e conceitos matemáticos, tais como: reconhecimento de 

quantidades e identificação de alguns algarismos, conceitos de dentro, fora, maior e 

menor entre outros, adquiridos de maneira informal, (BORGES, 2013), seja no 

convívio com a família, com os amigos, assistindo programas de televisão e nas 

próprias brincadeiras, o aprendizado de alguns conceitos para as crianças surdas se 

inicia no momento em que começa a frequentar o espaço escolar. Para muitas 

delas, é o primeiro contato com a língua de sinais que deverá aprender para se 

comunicar e possibilitar o acesso a conceitos aprendidos na escola que, muitas 

vezes, as crianças ouvintes já possuem mesmo que empíricos. Essa falta de 

conhecimentos prévios acontece, pois, a maioria dos surdos são 

[...] filhos de pais ouvintes e usuários da língua oral, os quais dificilmente, ao 
terem diagnosticada a surdez, buscam aprender a língua de sinais. Como 
consequência, as trocas comunicativas e informacionais, usuais no contexto 
familiar das crianças ouvintes, estão ausentes, fazendo com que as 
crianças surdas não tenham sequer o domínio da Libras e apresentem um 
atraso no desenvolvimento cognitivo (WITKOSKI; FILIETAZ, 2014, p.43). 

 

A falta de compreensão do meio em que vive e dos significados das palavras 

faz com que pessoas surdas apresentem dificuldades em relação ao ensino da 

matemática, pois o desafio não se restringe apenas em conhecer as estruturas 

matemáticas, mas também em ler e interpretar as situações- problema, os 

enunciados e conceitos que aparecem de forma escrita. 
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Vale ressaltar que os surdos apresentam grande potencial no 

desenvolvimento cognitivo. O Decreto nº 5.626/05 define o sujeito surdo, como 

aquele que “[...] por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por 

meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 

Língua Brasileira de Sinais – Libras”. 

O processo de aquisição e construção dos conhecimentos matemáticos, do 

sujeito surdo, seja ele intermediado pelo intérprete de língua de sinais ou não, se 

encontram nas obras de Frizzarini (2014), Borges (2013), Nogueira e Zanquetta 

(2013), Silva (2010), Paixão (2010), Vasconcelos (2010) Fávero e Pimenta (2006), 

Oliveira (2005), Nogueira e Machado (1995), dentre outros. 

Por ser uma disciplina que se apoia em representações com forte apelo à 

aprendizagem visual, as dificuldades dos surdos, não estão relacionadas quanto à 

operacionalização aritmética. Os maiores entraves ocorrem na resolução de 

problemas, pois estes dependem da interpretação dos enunciados que aparecem 

em língua portuguesa, na qual a falta de compreensão dos significados das palavras 

desta língua, na maioria das vezes não é dominada pelos surdos. 

Fávero e Pimenta (2006, p. 17) acrescentam que as dificuldades dos alunos 

surdos na compreensão e resolução de situações- problema não se assenta apenas 

na “[...] estrutura sintática e textual do problema”, mas também, na “[...] forma como 

a escola media o conhecimento matemático acrescido da falta de proficiência em 

Libras do professor que lida com o surdo” ocasionando incompreensão nos 

conceitos matemáticos por traduzi-los da língua portuguesa para a língua de sinais 

com o mesmo significado, como pontua Fernandes (2004, p. 9), “[...] o português 

será uma segunda língua, sem referências linguísticas auditivas ou „naturais‟”. 

Assim, toda instrução que é passada apenas na língua portuguesa, seja ela falada 

ou escrita, apresentará algum empecilho de compreensão para as pessoas com 

surdez. 

Smole e Diniz (2001) destacam ainda que  

[...] a compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 
utilização que o leitor faz, no ato de ler do conhecimento que ele adquiriu 
durante sua vida: o conhecimento lingüístico, o conhecimento textual, o 
conhecimento de mundo. Para aprender algo novo durante a leitura é 
preciso que conhecimentos anteriores sejam ativados (SMOLE; DINIZ, 
2001, p.70). 
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Vasconcelos (2010, p. 9) afirma que “[...] se o enunciado dos problemas for 

bem interpretado para a Libras, os alunos poderão apresentar seu verdadeiro 

conhecimento na área da Matemática”. Fernandes (2006, p.6) destaca que “[...] é 

perfeitamente possível que os surdos mergulhem no mundo da leitura e da escrita 

por processos visuais de significação que têm na língua de sinais seu principal 

elemento fundador”.  

Para Strobel (2008) a língua de sinais  

[...] é uma forma de comunicação que capta as experiências visuais dos 
sujeitos surdos, sendo que é esta língua que vai levar o surdo a transmitir e 
proporcionar-lhes a aquisição de conhecimento universal (STROBEL, 2008, 
p. 44). 
 

Assim, a língua de sinais, associada aos recursos visuais, como tabelas, 

gráficos, esquemas, jogos, artifícios tecnológicos e a um planejamento metodológico 

adequado, oportuniza aos sujeitos surdos a compreensão e aquisição dos conceitos 

e conhecimentos matemáticos. 

De acordo com Cukierkorn (1996), a linguagem matemática apresenta uma 

estrutura mais próxima da língua de sinais, pois ambas são desprovidas de 

conectivos, favorecendo dessa forma a aquisição dos processos de cálculos, como 

destaca Machado e Nogueira (2007, p. 582) “[...] o próprio pensamento da pessoa 

surda se apresenta como sucessão de imagens” por esse motivo, os surdos 

conseguem compreender com mais facilidade a matemática do que as outras 

disciplinas.  

Oliveira (2005) destaca que  

A matemática tem uma linguagem específica, composta de símbolos que 
objetivam simplificar a comunicação, bem como possibilitar a 
universalização dos enunciados e das resoluções de problemas. [...] Mas, 
se o estudante desconhece a escrita simbólica da Matemática, ela torna-se 
um complicador para a aprendizagem. Os símbolos matemáticos algumas 
vezes não funcionam como mediadores por serem desconhecidos, o que 
acarreta mais um obstáculo epistemológico no processo de aprendizagem 
(OLIVEIRA, 2005, p.26). 

 
 Essa dificuldade em entender a linguagem matemática ocorre tanto por parte 

dos alunos ouvintes, como dos alunos com surdez, mas para estes, essa 

compreensão é muito mais difícil. Borges e Nogueira (2013) ressaltam que o ensino 

de matemática para alunos com surdez deve considerar, 

[...] igualmente, a presença de outra linguagem bastante peculiar, a 
linguagem matemática, que comporta, em sua transposição para a escola, 
simbologias próprias. Se levarmos em conta ainda que a Libras e a língua 
portuguesa são duas línguas independentes e não paralelas, o que significa 
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que os termos de uma língua podem não ter correspondentes idênticos para 
todos os significados desse termo na outra língua (BORGES; NOGUEIRA, 
2013, p.3) 

 

Quadros (2006, p. 218) defende que “[...] a linguagem é um dos principais 

meios pelos quais o homem adquire conhecimento de mundo” e, de acordo com 

Borges (2013), a falta de uma linguagem adequada impede a compreensão de 

conceitos cotidianos ou científicos. 

Nogueira e Machado (2007) afirmam que as estruturas cognitivas são 

construídas por meio da linguagem, seja ela oral, escrita ou pela utilização de sinais. 

Além disso, o contato com seus pares é também um fator importante para o 

desenvolvimento cognitivo dos surdos. Nogueira e Zanquetta (2013) destacam que 

mesmo com a aceitação linguística e cultural da pessoa surda, ela “[...] não ficará 

livre das restrições impostas pela surdez” (NOGUEIRA; ZANQUETTA, 2013, p. 39). 

Por isso, as autoras afirmam que 

A escola não deve se limitar apenas a “traduzir”, para a língua de sinais, 
metodologias, estratégias e procedimentos da escola comum, mas deve 
continuar a preocupar-se em organizar atividades que proporcionem o salto 
qualitativo no pensamento dos surdos (NOGUEIRA; ZANQUETTA, 2013, p. 
39). 

 
Sendo assim, o ensino da matemática para os surdos não deve se restringir 

apenas em “traduzir” para sinais um planejamento de matemática baseado no 

desenvolvimento cognitivo da criança ouvinte, pois, se assim o fosse “[...] o ensino 

de surdos ainda estaria pautado no ideal do oralismo” (BORGES; NOGUEIRA, 2013, 

p. 9), dificultando esse ensino. É preciso, portanto, a compreensão de que o 

processo de ensino para surdos se dê de maneira diferente do que para ouvintes, 

pois os surdos organizam seu pensamento por experiências visuais, o que deve ser 

considerado pelo professor e, dessa forma, buscar um planejamento de maneira a 

propiciar à criança surda operar mentalmente, desenvolvendo o raciocínio lógico por 

meio das diversas representações, sejam elas, gráficos, tabelas, entre outras. 

Fernandes (2006) destaca que é imprescindível repensar as metodologias 

utilizadas no ensino dos alunos surdos, que “[...] ignoram as singularidades 

linguísticas dos surdos e seguem reproduzindo as estratégias baseadas na 

oralidade e na audição” (FERNANDES, 2006, p. 8).  

Concordando com isso, Borges (2013) afirma a necessidade de repensar as 

práticas curriculares, (re) significando as aulas de Matemática para os alunos com 

surdez, levando em consideração o potencial dos educandos surdos e não as suas 
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limitações, pois, caso contrário, estaremos pensando no ensino de surdos pautado 

no ideal do oralismo, em que no processo de ensinar os “[...] textos em Português 

seriam por si só suficientes, e a deficiência seria a principal característica dos 

surdos, ficando a interpretação de que a dificuldade é dele, e somente dele” 

(BORGES, 2013, p. 35). 

Oliveira (2005) salienta que o tripé educacional para o ensino da disciplina de 

matemática para surdos é formado pelo conhecimento em língua de sinais, o 

conhecimento matemático e as metodologias apropriadas e a intersecção destes 

três elementos é o maior desafio encontrado atualmente nesse processo de ensino.  

Fávero e Pimenta (2006) destacam que no ensino da matemática para alunos 

com surdez  

[...] a Libras é o veículo mais indicado para esta mediação, 
propiciando a lida com as propriedades e as diferentes funções que o 
número pode assumir: como medida, como relação e como 
transformação (FÁVERO; PIMENTA, 2006 p. 17). 

 
Concordando, Silva (2010) acrescenta que os elementos decisivos para a 

aprendizagem dos surdos é a fluência em Libras e as condições educacionais 

favoráveis, pois a simbologia matemática apresenta uma notação universal e 

objetiva e, segundo a autora, para a aprendizagem dessa simbologia, é necessário 

um “[...] intercambio com as demais formas de comunicação: a língua falada ou 

escrita, ícones e desenhos que possibilitam a interface na interatividade prevista 

entre o aluno e o objeto do conhecimento” (SILVA 2010, p, 61). 

 Silva (2010) ressalta ainda que  

[...] entendemos que eles têm que realizar a ligação entre os sinais 
dos números e sua grafia correspondente. Compreendemos que o 
percurso do surdo é o mesmo feito pelo ouvinte, ou seja, transpor um 
tipo de representação a outro. No entanto, há uma diferença 
importante nas formas de representação dos surdos e dos ouvintes 
(SILVA, 2010, p. 136). 

 
 Essa diferença apresenta-se de forma linguística, pois os ouvintes são 

usuários da língua majoritária, ou seja, a língua portuguesa, enquanto os surdos 

utilizam a Libras. Nesse sentido, Nogueira e Machado (2007) destacam, que “[...] 

mais do que o ouvinte, o surdo precisa de um „método ativo‟ de educação para 

compensar a ausência de um canal importante de contato com o mundo” 

(NOGUEIRA; MACHADO, 2007, p. 589). 



34 
 

 
 

Concordando, Paixão (2010) salienta que para o ensino de alunos com 

surdez, muitos saberes são necessários, como o “saber matemático” (PAIXÃO 2010, 

p. 166), “[...] o saber de uma didática específica de trabalho com o surdo”, mas 

considera “[...] o conhecimento da língua de sinais é o saber mais importante” 

(PAIXÃO, 2010, p.142). 

Sales (2004) acrescenta que os elementos visuais são os principais 

facilitadores no desenvolvimento cognitivo dos surdos, por isso, o ensino deve 

privilegiar a utilização de recursos visuais, criando condições para que o aluno surdo 

adquira os conhecimentos matemáticos. Assim, o autor afirma que  

[...] o elemento visual configura-se como um dos principais facilitadores do 
desenvolvimento da aprendizagem dos surdos. As estratégias 
metodológicas utilizadas na educação devem necessariamente privilegiar os 
recursos visuais como um meio facilitador do pensamento, da criatividade e 
da linguagem viso-espacial (SALES, 2004, p.10). 
 

 Nesse sentido, a prática pedagógica deve visar à construção do 

conhecimento matemático e o desenvolvimento do aluno surdo, e para isso, é 

fundamental que “[...] o professor deva ter fluência em libras; as estratégias de 

ensino de Matemática devam favorecer ao aluno surdo, em seu processo de 

escolarização” (NOGUEIRA; BORGES; FRIZZARINI, 2013, p. 181), oportunizando 

ao educando lidar com as diferentes representações e significados de um 

determinado conceito. 

 Autores como Sales (2004), Silva (2010), Nogueira; Borges; Frizzarini (2013) 

salientam que o ensino da Matemática para os surdos, deve priorizar além da língua 

de sinais como primeira língua, um planejamento específico, com estratégias 

diferenciadas e materiais manipuláveis, favorecendo, assim, a efetiva construção de 

conceitos matemáticos, respeitando, dessa forma, o sujeito surdo e a sua forma de 

aprender.  

Por isso, o professor deve fazer uso de diferentes registros matemáticos para 

que o processo de ensino dos surdos se concretize já que com  

[...] a exploração maior dos aspectos visuais, podemos incluir com maior 
efetividade o uso do computador e diversos softwares matemáticos, a 
aplicação de jogos quando for adequado aos temas matemáticos, cartazes, 
figuras, além de boa parte das metodologias de ensino de Matemática 
atualmente difundidas. Entendemos, por outro lado, que o ensino de 
Matemática deve perpassar diferentes maneiras de se representar os 
conceitos, e não somente por meio de explorações visuais, já que diferentes 
representações podem ser significativas para um número maior de 
educandos. Além disso, os conceitos matemáticos não são redutíveis a uma 
única representação, seja ela apresentada em uma figura, em uma frase 
etc. (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 13). 
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 Os autores acrescentam ainda que “[...] as tecnologias digitais apresentam-se 

como um importante instrumento de auxílio na captação de imagens, vídeos, 

softwares matemáticos, tabelas estatísticas [...] acompanhado, é claro, de outros 

cuidados, como o uso adequado da Libras” (BORGES; NOGUEIRA, 2013, p. 14). 

 Conforme Vasconcelos (2010, p. 4), é importante “[...] discutir a importância 

da Matemática para alunos surdos”, pois, da mesma forma que se discute 

metodologias de ensino para alunos ouvintes, faz-se necessário (re) pensar 

estratégias de ensino matemático para os surdos, pois, segundo o autor, os 

professores utilizam as metodologias ouvintes para o ensino dos surdos, dificultando 

o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos com surdez. O autor salienta ainda a 

necessidade de “[...] estimular a leitura e a interpretação em Libras das situações 

problemas”, pois, segundo ele, “[...] o aluno precisa ler e compreender os 

enunciados dos problemas na sua língua, com certeza facilitará a resolução dos 

problemas” (VASCONCELOS, 2010, p. 4).  

Uma das dificuldades de aprendizagem matemática para surdos tem lugar na 

falta de sinais específicos que facilitem o acesso a conceitos matemáticos o que 

impede a compreensão da linguagem matemática quando traduzida para a Libras. 

 As referências na literatura em pesquisas sobre ensino da matemática para 

alunos surdos carecem de trabalhos que auxiliem os professores no processo de 

ensino aprendizagem. 

 Dentre as pesquisas voltadas para o ensino de alunos com surdez, podemos 

destacar alguns trabalhos como o de Frizzarini (2014), que propôs uma sequência 

didática voltada para o ensino de inequações, com o objetivo de favorecer as 

transformações de registros gráficos para o registro algébrico, do Português escrito 

e da Libras, para alunos surdos fluentes em língua de sinais, apresentando como 

resultado que “[...] para a pessoa surda realizar a diferenciação entre forma e 

conteúdo, ou seja, diferenciação entre representante e representado de uma 

representação semiótica, são necessárias as imagens mentais e as línguas, não 

exclusivamente as orais” (FRIZZARINI, 2014, p. 220).  

 Borges (2013) buscou analisar sobre a forma que os saberes matemáticos 

são intermediados pelo intérprete de Libras na educação inclusiva, uma vez que a 

fala é o principal meio de comunicação do professor no âmbito do ensino regular 

comum. Apresentando como resultado que para o ensino da matemática para os 
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alunos surdos não basta apenas o uso da Libras, da mesma forma que não é 

suficiente o ensino de Matemática em Português para todos os alunos ouvintes, pois 

há diversas barreiras para que a inclusão realmente aconteça dentre elas destacam-

se a ausência de interação entre os surdos e ouvintes, a definição do papel dos 

Intérpretes de Libras, a ausência de atividades que explorem o aspecto visual no 

ensino de Matemática e as incoerências entre a fala dos professores de Matemática 

e a interpretação em Libras.  

Oliveira (2005) analisou as barreiras e caminhos promissores para o processo 

de ensino- aprendizagem da matemática para alunos surdos, por meio de origami, 

técnica de dobraduras de papel e, dessa forma, estimular a reflexão dos docentes 

sobre o ensino de matemática. Como resultado, a autora afirma que a maior barreira 

ainda se encontra na comunicação entre professores ouvintes e estudantes surdos e 

que toda e qualquer metodologia pode ser aplicada desde que seja planejada de 

forma minimamente sistemática, visando diminuir as barreiras já referidas.  

Importa dizer que o ensino da matemática para os surdos é um grande 

desafio para os docentes, pois, os mesmos precisam desenvolver nos educandos 

habilidades que auxiliem os sujeitos em sua vida social e não restringir esse ensino 

a números e cálculos.  

 Para tanto, precisamos compreender que a comunidade surda possui uma 

língua, uma identidade e uma cultura própria e, ao aceitarmos essas características, 

deixamos de ver a deficiência e passamos a compreendê-los e respeitá-los como 

sujeitos surdos. 

Mediante a escassez de materiais didáticos sobre o ensino da matemática 

que auxiliem professores na adequação e reestruturação de sua prática docente 

com alunos surdos, propusemos uma sequência didática com o objetivo de 

compreender as dificuldades e avanços no ensino e na aprendizagem sobre funções 

para surdos.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção é destinada à descrição metodológica da pesquisa, fase em que 

são definidas as formas de investigação, o ambiente e os sujeitos participantes, 

elucidando a maneira como esta foi realizada, os instrumentos e procedimentos 

utilizados.  

A pesquisa realizada apresentou uma abordagem de cunho qualitativo, para 

compreender o uso de uma sequência didática no ensino de funções para os alunos 

surdos. 

Foi uma pesquisa-ação, pois, ao mesmo tempo em que aplica a sequência, o 

professor pesquisador torna-se capaz de rever suas práticas pedagógicas 

modificando-as para promover melhorias e reflexões sobre as próprias ações de 

ensino e simultaneamente acompanhar as dificuldades e avanços na aprendizagem 

do conteúdo matemático. Realizamos a pesquisa em uma escola de surdos de uma 

cidade do Oeste do Paraná.  

Para a geração de dados, como a língua de sinais se apresenta na 

modalidade viso espacial utilizamos uma entrevista semiestruturada e filmagens das 

sessões de Matemática, colhendo imagens tanto da pesquisadora quanto dos 

alunos.  

Quando investigamos o processo de ensino e de aprendizagem, as gravações 

em vídeo nos fornecem os dados preferenciais, mas para isso, é essencial o 

planejamento da filmagem, para que não se perca nenhum aspecto importante deste 

processo, pois “[...] o registro em vídeo da aula completa e se possível de toda uma 

sequência de aulas, uma vez que é impossível prever em que momentos da mesma 

ocorrerão eventos relevantes para a nossa pesquisa.” (CARVALHO, 2006, p. 30).  

Após a coleta dos dados foi feita a análise do corpus e o confronto das 

informações, para assim, triangular os dados fornecidos pelo “[...] pesquisador, a 

literatura científica e objeto/sujeito de pesquisa” (BRITO; LEONARDOS, 2001, p.13) 

de forma a atender aos objetivos propostos e contribuir com estratégias que auxiliem 

o processo de ensino de conteúdos matemáticos para os surdos. Para o 

procedimento das análises utilizamos os termos, surdos, alunos, educandos surdos 

ou discentes. 
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3.1 A instituição escolar 

A pesquisa foi realizada em uma escola para surdos do Oeste do Paraná, 

escola esta fundada em 1996, por um grupo de pais, que sentiram necessidade de 

um espaço para atendimento de crianças surdas.  

A escola é uma instituição não governamental mantida por uma ONG – 

Organização Não Governamental, de caráter filantrópico sem fins lucrativos, fundada 

com o objetivo oferecer aos alunos surdos a possibilidade de acesso à escolarização 

e proporcionar a interação entre família, alunos e escola, numa relação de parceria e 

colaboração. Atende em contra turno 58 alunos, exclusivamente surdos, com perda 

auditiva do nível leve ao severo, que se encontram matriculados no ensino regular 

comum, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior. 

A proposta bilíngue para a escolarização dos alunos surdos foi adotada a 

partir do Decreto nº 5626/2005, porém, ainda está em processo de adequação.  

A filosofia educacional dessa instituição de ensino é tornar acessível à criança 

surda, as duas línguas no contexto escolar. Dessa forma, o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), aborda o atendimento exclusivo de alunos surdos tendo como 

premissa um trabalho bilíngue em que a língua de sinais é utilizada como língua de 

instrução nos processos de ensino e aprendizagem e a língua portuguesa, atribuída 

na sua modalidade escrita como segunda língua, em que ambas oportunizam o 

acesso aos conteúdos escolares. 

Um dos pré- requisitos para ser docente nessa escola é conhecer a língua de 

sinais que promove o ensino e aprendizagem dos educandos surdos. Dos 

profissionais que atuam nessa instituição de ensino, dois são professores surdos, 

com formação em Pedagogia e Letras e treze são professores ouvintes, fluentes em 

língua de sinais, com formações variadas, como Pedagogia, Educação Física, Arte, 

Letras e Geografia. É importante ressaltar que nenhuns dos professores desta 

escola possuem formação em Matemática.  

O ensino de matemática fica a cargo do professor ouvinte do ensino regular 

comum, com auxílio de um tradutor intérprete de Libras. A escola bilíngue para 

surdos, oferta reforço escolar em matemática e demais disciplinas, realizando apoio 

quanto à resolução de atividades e dúvidas que os educandos surdos possuem nas 

disciplinas curriculares do ensino regular comum, mesmo sem a formação específica 

do docente.  
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Para isso são utilizados diversos materiais para auxiliar no processo de 

ensino e facilitar a aprendizagem dos alunos, tais como jogos, cartaz de pregas, 

material dourado, dinheiro fictício, blocos lógicos, tampas de garrafas, palitos, 

canudos, jogos de multiplicação, entre outros. 

O trabalho desenvolvido por esses professores tem como base o letramento, 

que oferece o ensino da língua portuguesa como segunda língua. Fernandes (2006, 

p. 122) afirma que “[...] o letramento no português é dependente da constituição de 

seu sentido na língua de sinais”. 

No ambiente escolar ainda são desenvolvidos projetos como Libras e o Conto 

que favorecem o acesso à língua materna, a Libras, o incentivo à leitura e 

consequentemente a produção textual. O Projeto de Arte e Teatro propõe estimular 

o desenvolvimento de várias áreas, como coordenação motora ampla e fina, 

lateralidade, orientação espacial e temporal, discriminação visual e tátil, imagem, 

expressão facial e corporal e a socialização.  

Para a comunidade em geral, a escola desenvolve o Projeto AME que tem 

como pressuposto inicial incluir as mães dos alunos em atividades de produção e 

confecção de materiais e produtos com o uso de materiais reutilizáveis como 

banners, barris de massa corrida, restos de tecidos, madeiras em geral e restos de 

vidros.  

A instituição de ensino oferece ainda curso de Libras para pais, familiares e 

comunidade em geral, com o objetivo de expandir a comunicação com os surdos.  

 

3.2 O professor de matemática bilíngue 

A professora pesquisadora, também sujeito dessa pesquisa, é licenciado em 

Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em 2003 

e intérprete de língua de sinais desde 2001. Pós-graduado em Educação 

Matemática, Educação Especial: atendimento as necessidades especiais e em 

Libras. 

 Atuou como docente na escola bilíngue para surdos, durante onze anos e 

atualmente trabalha como professor de matemática e como intérprete de língua de 

sinais, ambos no ensino regular comum.  

A pesquisa foi desenvolvida no ambiente escolar especializado para que as 

comunicações entre o docente e os discentes acontecessem de forma direta, 
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tornando possível analisar como o planejamento da sequência didática foi conduzido 

para auxiliar no ensino de alunos com surdez.  

 

3.3 Os sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram educandos surdos, matriculados no ensino 

regular comum, na modalidade de Ensino Médio ou Ensino Profissionalizante, 

fluentes em língua de sinais que utilizam a Libras em sua comunicação. Os 

responsáveis pelos alunos que concordaram em participar da pesquisa assinaram 

um termo de consentimento livre e esclarecido autorizando o uso das imagens, para 

fins científicos.  

O trabalho iniciou-se com quatro alunos3 matriculados no Ensino Médio e 

Ensino Profissionalizante, no curso de Formação de Docentes, antigo Magistério, os 

quais denominamos de aluno surdo um (AS1), que frequenta o 4º ano do curso de 

Formação de Docentes, aluno surdo dois (AS2), que frequenta o 2º ano do Ensino 

Médio, aluno surdo três (AS3) que frequenta o 1º ano do Ensino Médio e aluno surdo 

quatro (AS4), que frequenta o 2º ano do curso de Formação de Docentes, 

salvaguardando a identidade dos participantes. O educando AS2 não se dispôs a 

terminar a pesquisa. Participou da primeira aula e negou-se a realizar as unidades 

propostas não fornecendo material para análise. 

Vale ressaltar que o grupo de alunos surdos participantes da pesquisa era 

heterogêneo e que apenas AS4 não frequentava o ensino regular na mesma 

instituição de ensino que os demais sujeitos da pesquisa. 

Com a entrevista semiestruturada pudemos conhecer um pouco sobre os 

participantes da pesquisa. Em seus relatos, todos informaram ter perda auditiva 

profunda, sendo que três desses sujeitos nasceram surdos, isso devido à rubéola 

que a mãe passou durante a gravidez, como comentou AS1, devido ao atraso na 

realização do parto, de acordo com o AS2, por ter nascido no oitavo mês 

gestacional, segundo AS24. Apenas AS3 não nasceu surdo informando que sua 

surdez foi adquirida com um ano de idade após uma febre alta. 

                                            
3 Aprovado pelo Comitê de Ética, sob o parecer de número 1.159.003, os termos de consentimento 

livre e esclarecido e autorização para filmagem.  
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Todos relataram que iniciaram seus estudos na escola para surdos aos quatro 

anos de idade, e a partir desse momento, passaram a ter contato com alunos surdos 

e aprenderam a se comunicar por meio da Libras.  

AS1 relatou que antes disso, com dois anos de idade frequentava a APAE – 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e passou a frequentar essa escola 

bilíngue para surdos no ano de 2001. AS2 e AS3 iniciaram seus estudos nessa 

instituição de ensino bilíngue para surdos no ano de 2002.  

 Vale ressaltar que apenas AS4 ingressou na instituição de ensino em que a 

pesquisa foi realizada recentemente, no ano de 2012, mas frequentava outra 

instituição bilíngue de ensino para surdos.  

Ao serem indagados se a família utilizava a Libras para a comunicação, AS1 

informou que com sua mãe a comunicação era boa, uma vez que a mesma conhecia 

a língua de sinais. AS2 disse que era com sua irmã que conseguia se comunicar por 

meio da Libras. AS3 informou que toda a família e familiares utilizavam a língua de 

sinais para a comunicação e AS4 respondeu que sua família conhece pouco a 

língua de sinais e utilizam gestos caseiros, o que dificultam a comunicação.  

Os sujeitos participantes da pesquisa relataram que durante as aulas de 

matemática no ensino regular, os professores utilizam muitas vezes o quadro, o livro 

didático e textos escritos para as explicações e algumas vezes faziam uso de slide. 

As diferentes formas de abordagem do conteúdo dificultava o entendimento, uma 

vez que os surdos expressaram que não sabiam se fixavam o olhar no intérprete ou 

nos slides, por exemplo. Destacaram que os professores procuravam explicar os 

conteúdos de uma maneira mais simples e propunham atividades e trabalhos com o 

intuito de que os alunos praticassem os cálculos para que dessa forma, houvesse a 

aprendizagem. 

 

2.4 A escolha do conteúdo 

Para determinarmos o conteúdo a ser explorado na sequência didática, 

utilizamos uma entrevista com os sujeitos participantes da pesquisa, com o objetivo 

de que pudessem expressar os desafios encontrados na aprendizagem de 

conteúdos matemáticos.  

Assim, a entrevista revelou algumas dificuldades, tais como: diferenciação 

entre a utilização das fórmulas de probabilidade, arranjo ou combinação; leitura e 
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interpretação dos dados para posterior organização da expressão de uma 

progressão geométrica; resolução de expressões numéricas com termos fracionários 

e decimais; utilização da fórmula de Báskara e o uso das regras de sinais nas 

operações com números inteiros; escrita e organização das equações algébricas.  

Como a escrita e compreensão de fórmulas foi uma dificuldade comum entre 

os participantes, poderíamos focar nossa pesquisa em dois conteúdos: equações e 

funções. Optamos em trabalhar o conceito de função, por ser um conceito 

abrangente e por se tratar de alunos do Ensino Médio e Ensino Profissionalizante, 

que utilizavam esse conceito em disciplinas como a física, a química, a biologia 

entre outras.  

Para as sessões foram utilizadas unidades adaptadas do livro de Isolani et al 

(2002) escolhidas por possibilitar a utilização de diferentes representações visuais  

como tabelas, gráficos, sequências pictóricas e desenhos no ensino do conceito. 

Para a aplicação das unidades da sequência, nos reuníamos na escola para 

surdos uma vez por semana, em contra turno, com o objetivo de promover um 

trabalho conjunto. Por ser realizado em horário extraclasse, se tornou difícil reuni-los 

durante todo o período da pesquisa, dessa forma, as três últimas unidades foram 

aplicadas individualmente, pela ausência de alguns sujeitos nos dias estabelecidos.  
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4 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA: RESULTADOS E DICUSSÕES 

  
Nessa seção apresentamos a sequência didática que se constituiu no 

instrumento de coleta de dados desta pesquisa. As unidades que compuseram a 

sequência foram organizadas com para explorar os conhecimentos matemáticos 

prévios dos educandos surdos sobre o conceito função, considerando situações de 

relação de dependência entre variáveis, necessária para a compreensão do objeto 

matemático em questão e as formas de representações conhecidas e utilizadas pelo 

aluno surdo para conseguir expressar de forma genérica a fórmula da função 

apresentada.  

As resoluções desenvolvidas pelos alunos encontram-se nos anexos deste 

trabalho, com a tradução literal da língua de sinais (LS) das comunicações e 

indagações realizadas, tanto pela professora pesquisadora, quanto pelos alunos e 

posterior escrita em língua portuguesa (LP). 

  As explicações e discussões entre a pesquisadora e alunos e alunos e 

alunos foram feitas em Libras, uma das variáveis consideradas. Para atingirmos os 

objetivos propostos nos valemos da língua de sinais e de representações escritas e 

desenhos para favorecer a compreensão do conceito estudado e que os alunos 

pudessem se expressar nas representações matemáticas conhecidas por ele, para 

explicitar a relação de dependência entre as variáveis, bem como a fórmula 

requerida em cada unidade.  

Para tanto, foram apresentadas situações de ensino similares com 

representações de sequências pictóricas para que, com a visualização das imagens, 

percebessem a regularidade existente entre as figuras e identificassem o que estava 

variando em cada situação para construir formalmente o conhecimento sobre 

função. 

A intenção era de que a sequência didática possibilitasse a experimentação, a 

observação, a análise e a compreensão do conceito por pelo aluno surdo. Por isso, 

a repetição das unidades foi utilizada para que houvesse consolidação da 

aprendizagem, pois, ao refazer determinadas ações, o aluno se torna capaz de 

reconhecê-lo em outras situações. 

Assim, convencionou-se que a atuação da professora pesquisadora estaria 

voltada ao acompanhamento, observação e interferindo quando requisitado no 

desenvolvimento das unidades.  
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A sequência didática foi aplicada na escola bilíngue, inicialmente com quatro 

alunos surdos. As unidades matemáticas foram aplicadas em oito sessões com 

duração de 50 minutos cada. Para a coleta de informações, durante as resoluções 

utilizaram-se filmagens, capturando imagens, a fim de registrar toda a comunicação 

realizada em sala de aula. Para isso, usaram-se duas câmeras, uma voltada para a 

pesquisadora para capturar a comunicação em língua de sinais entre o docente e os 

discentes, bem como as explicações das dúvidas dos educandos. A outra se voltou 

aos educandos para captar imagens das discussões, dúvidas, resoluções e 

interações com os colegas e com a pesquisadora.  

 

4.1. Unidades 1, 2 e 3  

4.1.1 Unidade 14 

 Considere a primeira unidade, cujo enunciado é: 

1 ) Os quadrados representados foram feitos com palitos de fósforos e formam uma 

sequência. Construa-os utilizando o material manipulável e responda: 

 

Figura 1 

 

                                                Fonte: Isolani et al .(2002, p. 70) 

 
a) Quantos palitos de fósforos são necessários para fazer o próximo quadrado, com 4 

palitos em cada lado?  

b) E com 45 palitos de lado, como você faria?  

c) Analisando as figuras e as quantidades de palitos, escreva uma fórmula genérica, 

que permita calcular a quantidade de palitos necessários para formar os quadrados 

de lado , em qualquer posição que a figura assuma na sequência.  

                                            
4 Adaptação de Isolani et al .(2002, p. 70) 
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Nesta unidade esperávamos que os alunos observassem a sequência 

pictórica e fossem capazes de identificar a regularidade que se manifestava de uma 

figura para outra e dessa forma, apresentassem estratégias de registros para 

transcrever os dados dessa sequência para a linguagem matemática de forma 

generalizante. 

Participaram da resolução três alunos AS1, AS2 e AS3. Durante a resolução 

da unidade eles discutiram entre si e tiravam dúvidas com a pesquisadora sendo 

que cada um realizou o seu registro escrito. A unidade foi aplicada ao AS4 em outro 

momento, já que o mesmo não compareceu nesse primeiro encontro.  

Os resultados da aplicação da unidade um, foram tabuladas para visualização 

dos dados obtidos.  

Tabela1. Dados da primeira unidade 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Apresentou estratégias de representação 

por meio da escrita em língua 

portuguesa, a escrita matemática, 

desenhos e língua de sinais.   

X  X  

Identificou a regularidade existente entre 

as figuras da sequência 

   X 

Transcreveu de forma incompleta os 

dados da sequência para a linguagem 

matemática  

  X X 

Além dos objetivos previstos pela pesquisadora, a aplicação dessa unidade 

mostrou alguns dados não previstos, como a dificuldade dos educandos com a 

leitura e interpretação do enunciado proposto em língua portuguesa, sendo 

compreendido melhor quando interpretados em língua de sinais com a ajuda da 

pesquisadora.  Percebemos que a dificuldade de todos nesta unidade centrou-se no 

uso da letra  como um elemento representante da generalização da expressão 

algébrica.  

A utilização da representação figural construída com os palitos de fósforo, 

desenhada ou sinalizada pelos educandos AS1 e AS3, permitiu que os alunos 

informassem a maneira de resolver a unidade.  AS4 comunicou que o total de palitos 
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em cada figura era sempre par e a existência de uma regularidade de acréscimo de 

quatro palitos de uma figura para a outra. A representação numérica e a Libras 

foram os meios utilizados para a comunicação entre os discentes.  

AS3 utilizou a contagem dos palitos, um a um, para cada figura da sequência. 

Ao construir a figura do item a (como mostra a figura abaixo), com apenas um lado, 

sinalizou que os outros lados teriam a mesma quantia. A representação numérica da 

quantidade de palitos correspondentes aos lados foi realizada, primeiramente, como 

uma soma em linguagem matemática usando Libras e na forma escrita. Em seguida, 

expressou essa mesma forma escrita como uma multiplicação.  

 
Figura 2: Construção do item a da unidade 1 do aluno AS3 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

 AS1 associou os totais dos palitos em cada figura ao conceito de perímetro. 

Substituiu por  a quantidade de palitos na escrita aritmética da sequência sem 

finalizá-los como um processo operatório em uma fórmula. Pareceu não haver 

compreensão por parte de AS1, sobre o significado operacional de , embora tenha 

associado à letra com a escrita matemática de uma adição com quatro termos 1 (da 

primeira figura da sequência).  

AS3 e AS4 conseguiram expressar a sequência na linguagem matemática 

representando a fórmula de forma escrita. Porém, somente AS4 reconheceu a 

regularidade existente na sequência, mas não a associou com a sua expressão 

algébrica.  
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4.1.2 Unidade 2 5 

O enunciado da unidade 2 é:  

2) Construa os triângulos abaixo com palitos de fósforos. 

 

Figura 3 

 

                                             Fonte: Isolani et al .(2002, p. 72) 

 
a) Quantos palitos de fósforos são necessários para fazer o próximo triângulo, com 4 

palitos em cada lado?  

b) E com 12 palitos de lado, como você faria? 

c) Analisando as figuras e as quantidades de palitos, escreva uma fórmula genérica, 

que permita calcular a quantidade de palitos necessários para formar os triângulos 

de lado  em qualquer posição da figura na sequência.   

Objetivamos com essa unidade que os alunos fossem capazes de perceber 

acréscimo de palitos de fósforo a cada nova figura da sequência, observando a 

regularidade existente entre elas e conseguissem escrever uma expressão algébrica 

generalizante que satisfizesse a sequência dada. 

Nessa unidade os alunos AS1, AS2 e AS3 trabalharam em conjunto para a 

resolução. AS2 participou apenas dos debates e discussões, sem apresentar 

nenhum registro escrito. A unidade foi aplicada ao AS4 em outro momento, pois o 

mesmo não compareceu neste dia para a aplicação. 

Para tanto, apresentamos os dados obtidos em forma de tabela para essa 

unidade. 

 

 

 

                                            
5
 Adaptação de Isolani et al .(2002, p. 72) 
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Tabela 2: Dados obtidos da unidade 2 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Observou o acréscimo de palitos de 

fósforo a cada nova figura da 

sequência. 

   X 

Representou por escrito, de forma 

incompleta, os dados da sequência 

por meio de uma expressão algébrica 

X  X X 

Expressou de forma escrita, ou por 

meio da Libras a forma generalizada 

da relação entre as variáveis.  

    

 A leitura e entendimento do enunciado em língua portuguesa continuaram 

dificultando a interpretação. Nesta unidade, AS1 solicitou várias vezes auxílio da 

pesquisadora sobre a maneira para resolvê-la. 

AS3 não entendeu o que propunha o item b. Primeiramente declarou doze 

como resposta, sem se dar conta que doze era a quantidade de palitos de fósforo 

utilizados em cada lado da décima segunda figura.  A intervenção pela pesquisadora 

em língua de sinais possibilitou a resolução do item solicitado. 

A resolução desta unidade foi expressa pelos alunos em escrita aritmética, 

desenhos e na língua de sinais, sendo esta primordial para o entendimento e 

solução da unidade.  

A escrita da fórmula matemática mostrou-se incompleta para a maioria, como 

na expressão escrita de AS4 .   

Na explicação da escrita da expressão algébrica, AS1 e AS3 sinalizaram que 

o número três da expressão referia-se aos lados do triângulo e que  representava a 

quantidade de palitos de fósforos em cada lado da figura. AS4 comunicou que a 

variável  referia-se a posição em que a figura assumia na sequência ao fazer o 

registro escrito  porém, ao se expressar em 

Libras, indicou que x  representava o número de palitos em cada lado da figura.  
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  AS3 falou que ao mudar a quantidade de palitos de lado da figura, mudava a 

quantidade total dos palitos de fósforo, representando essa relação por um ponto de 

interrogação, como se segue:  demonstrando com essa expressão 

uma tentativa de generalização que não fechou a sentença matemática, 

possivelmente por não ter conseguido relacionar as variáveis. 

AS4 comunicou que de uma figura para outra da sequência havia um 

acréscimo de três palitos de fósforo, ao sinalizar “Ver 1ª 3 palitos ter, 2ª 3, 3 somar 

6, 3ª 6 , 3 somar 9, 4ª 9,3 somar 12”.  Por meio da sinalização em Libras, falou que a 

expressão algébrica era a maneira mais rápida para solucionar as unidades mesmo 

sem ter conseguido generalizar por escrito ainda. 

   

4.1.3 Unidade 3: 6  

 A unidade três apresentou-se da seguinte forma: 

3) Estas figuras foram construídas com palitos de mesmo tamanho 

 

Figura 4 

 

                                             Fonte: Isolani et al .(2002, p. 54-55) 
                                           

a) Represente utilizando os palitos de fósforos as próximas duas figuras da sequência. 

b) Escreva uma fórmula para esta sequência 

Essa unidade objetivou que os alunos fossem capazes de observar a 

regularidade existente na sequência, favorecendo assim, a construção de uma 

fórmula que satisfizesse a sequência em questão.  

                                            
6 Adaptação de Isolani et al .(2002, p. 54-55) 



50 
 

 
 

 

Tabela 3: Dados da unidade 3 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Utilizou a escrita matemática, a escrita 

em língua portuguesa, os desenhos e a 

Libras. 

X  X X 

Identificou a regularidade existente entre 

as figuras da sequência 

  X  

Transcreveu os dados da sequência para 

a linguagem matemática de forma 

incompleta  

X   X 

Generalizou os dados da sequência na 

linguagem matemática escrita  

  X  

Os educandos leram em língua portuguesa com a intervenção da 

pesquisadora em língua de sinais. 

Nessa unidade, apenas AS3 notou a regularidade de acréscimo de três 

elementos de uma figura para outra na sequência pictórica, por meio da Libras. 

A generalização escrita foi uma dificuldade comum entre os alunos que, por 

meio de cálculos aritméticos sinalizados e posteriormente escritos, conseguiram 

transferir os dados da sequência para a linguagem matemática, corretamente 

mostrando a importância dessa forma de registro para a resolução da unidade.  

Porém, AS4 representou a escrita na forma a seguir . Utilizando 

cálculos numéricos, buscou encontrar a quantidade de elementos para a segunda 

figura da sequência, com a seguinte expressão 71814  . Pareceu uma 

tentativa de acomodar o resultado à expressão escrita anterior, não considerando 

que x  era a posição da figura, mas um número que desse o resultado correto de 

palitos, para a segunda figura e que justificasse a criação de sua expressão escrita. 

Ele relacionou a expressão escrita com a obtenção de um resultado, porém ainda 

não generalizou. 

Compreendeu parcialmente que a variável x  representava a ordem posicional 

das figuras na sequência, pois ao justificar o significado de cada termo na expressão 
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algébrica escrita, AS4 escreveu que para a variável utilizava-se “coloque que tem 

número de cima”, explicando em seguida em Libras que x  representava a “primeira 

figura, segunda, terceira”.  

Todos os alunos sabiam que a fórmula era utilizada para encontrar a 

quantidade total de elementos em cada figura. Apenas AS3 apresentou o registro 

escrito dessa quantidade, utilizando o sinal de interrogação,  e 

explicando em Libras que a quantidade total de palitos mudava de uma figura para 

outra, embora não tenha relacionado x  à posição da figura na sequência. Há uma 

similaridade na representação de AS3 ao escrever a quantidade total de elementos 

das figuras, uma vez que na unidade um, apresentou a seguinte expressão 

algébrica,  indicando que a quantidade total de 

palitos poderia variar a cada nova figura.  A representação em forma de interrogação 

nos pareceu uma tentativa de adequar a escrita de uma expressão geral à 

quantidade de palitos em cada figura. O reconhecimento de que a quantidade de 

palitos variava a cada figura era expressa em Libras, mas para a escrita matemática 

ele precisava reconhecer as variáveis, estabelecer uma relação entre elas para 

finalmente expressar por escrito à lei que regia as variáveis e isso não se revelou 

pela escrita. 

 

4.1.4 Resultados e Discussões  

  As unidades um, dois e três são similares e parecem não ter colaborado para 

que os alunos estabelecessem a relação de dependência entre duas variáveis que o 

conceito de função exige. A posição da figura assume na sequência a quantidade 

total de elementos que cada item propôs e induziu os educandos a pensar na 

quantidade de palitos de cada lado da figura e não na relação quantitativa de palitos 

com a posição em que a figura se encontrava na sequência. Isso indica a 

necessidade de melhorar as informações dos enunciados para uma nova 

abordagem dessas unidades, buscando enfocar a relação entre a posição assumida 

pela figura na sequência e a quantidade de elementos de cada figura, sendo 

importante para a compreensão e escrita da função. 
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Esperávamos que os alunos representassem numericamente por escrito as 

regularidades da sequência de forma que esse registro auxiliasse nos processos de 

pensamento. Percebemos que a condução dos itens nas unidades foi insuficiente 

para que compreendessem essa regularidade. Além disso, os itens cobravam os 

mesmos procedimentos, não proporcionando a utilização de diferentes estratégias 

de registro, embora a expressão primeira da escrita para explicar a variação, pelos 

alunos, fosse a aritmética ou algoritmos operatórios.  

A intenção da pesquisadora, que percebessem a regularidade para posterior 

escrita, não se confirmou. Para estas unidades sugerimos abordar em um dos itens, 

a escrita da ordem de sequência acima de cada figura e conduzir a explicação pela 

indução à decomposição numérica escrita facilitando relacionar as duas variáveis, 

ordem da sequência e total de palitos, facilitando notar que essa regularidade é um 

importante componente para a consecução da escrita da expressão algébrica, além 

de reforçar a relação entre ordem posicional assumida pela figura na sequência e 

número total de elementos em cada figura, favorecendo a construção do conceito de 

função. 

 

4.2 Unidades 4, 5 e 6  

4.2.1 Unidade 4: 7  

 Essa unidade apresenta o seguinte enunciado: 

4) Observe a sequência de cubos colocados lado a lado. Qual o número de 

faces visíveis para cada figura. (Para essa unidade trabalharemos com o 

material dourado) 

Figura 5 

 

                                             Fonte: Isolani et al .(2002, p. 52) 
 

a) Como são as duas próximas figuras desta sequência?  E quantas faces ficarão 

visíveis? 

                                            
7 Atividade adaptada de Isolani et al .(2002, p. 52) 
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b) Se estiverem encostados 8 cubos desta mesma forma, quantas faces ficarão 

visíveis? 

c) Se estiverem encostados 120 cubos desta mesma forma, quantas faces ficarão 

visíveis? 

d) Observe as figuras e escreva uma fórmula para representar o número de faces 

visíveis. 

Com essa unidade esperávamos que os educandos compreendessem a 

regularidade existente na sequência apresentada bem como organizassem 

estratégias de representação que levassem à compreensão da relação existente 

entre a posição que a figura assume na sequência e a quantidade total de elementos 

usados em cada figura da sequência para fossem capazes de transcrever os dados 

da sequência pictórica para a linguagem matemática, expressando uma escrita 

algébrica.  

Utilizamos a forma tabular para auxiliar a alcançar os objetivos previstos pelos 

educandos.  

 

Tabela 4: Dados da unidade 4 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Apresentou estratégias de resolução 

como a construção da sequência com 

material manipulável, desenhos, a 

escrita em língua portuguesa, a 

escrita matemática e a sinalização por 

meio da Libras.   

X  X  

Representou os dados da sequência 

na linguagem matemática de forma 

incompleta  

X  X X 

Percebeu a regularidade de acréscimo 

de duas faces existente nas figuras. 

   X 

A utilização de materiais manipuláveis auxiliou na explicação do significado de 

face de um cubo, dado pela pesquisadora em Libras.  
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Houve trabalho conjunto entre AS1 e AS3 que dialogaram, em Libras, para a 

resolução desta unidade. Vale ressaltar que essa mesma unidade foi aplicada para 

AS4 em outro momento.  

Analisando os resultados dos registros escritos e sinalizados pelos alunos na 

leitura do item a, foi interpretada pelos educandos, pois AS1 e AS3 expressaram-se 

por desenhos auxiliados pela utilização do material dourado. AS4 tentou uma 

generalização em escrita algébrica, percebeu a incoerência e retomou o processo de 

aritmetização para se expressar. AS1 necessitou da intervenção da pesquisadora 

em Libras para a compreensão do enunciado do item b. 

AS4 realizou a leitura do enunciado sozinho, solicitando o auxílio da 

pesquisadora somente em caso de dúvidas. Indicou por meio da Libras que o total 

de palitos em cada figura era sempre ímpar e que existia uma regularidade de 

acréscimo de duas faces visíveis de uma figura para a outra. Embora tenha 

representado a quantidade de faces visíveis por xx  e adicionado 1 pela face 

direita, não transformou xx   em x2 . 

Os educandos expressaram a escrita de uma fórmula ainda incompleta, e 

ainda não estabeleceram a relação entre variáveis. Manifestaram-se em Libras que 

a fórmula era usada para encontrar a quantidade total de faces em cada figura. O 

AS4 disse que x  representava a posição que a figura assumia na sequência, ao 

escrever “colocar tem cima número” e, explicando em língua de sinais que esses 

números representavam a primeira, a segunda, a terceira figura e assim 

sucessivamente. Porém não conseguiu estabelecer a relação entre a posição 

assumida pela figura na sequência e a quantidade total de elementos de cada figura.  

 

4.2.2 Unidade 5:8   

 O enunciado da unidade cinco apresentou-se da seguinte forma: 

5) Observe estas construções 

                                            
8 Atividade adaptada de Isolani et al .(2002, p. 55) 
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Figura 6 

 

                                             Fonte: Isolani et al .(2002, p. 55) 
 

Na primeira construção usamos 1 cubo, na segunda, 5 cubos e na terceira, 9 cubos. 

a) Quantos cubos terá a 5ª construção?  

b) E a décima figura, quantos cubos terá? 

c) Quantos cubos terá a 52ª construção? 

d) Escreva uma fórmula que represente esta sequência.  

O objetivo da unidade foi fazer com que os alunos observassem que a 

posição assumida pela figura na sequência tem estreita relação com a quantidade 

total de elementos usados em cada figura da sequência. Para isso, os alunos 

deveriam organizar estratégias de representação que possibilitassem transcrever os 

dados da sequência para a linguagem matemática.  

Tabulamos os dados obtidos para facilitar a visualização dos mesmos.  

 

Tabela 5: Dados da unidade 5 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Utilizou estratégias como a construção 

das figuras com o material dourado, a 

linguagem matemática, a escrita 

portuguesa e a Libras.  

X  X X 

Relacionou posição da figura na     
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sequência e a quantidade total de 

elementos  

Representou os dados da sequência 

para a linguagem matemática, 

generalizando a escrita da unidade de 

forma incompleta.   

X  X  

Os resultados mostraram que o uso de materiais manipuláveis, como material 

dourado, auxiliou na visualização das figuras tridimensionais para estabelecer as 

relações entre as figuras da sequência e o número de elementos de cada figura. As 

estratégias utilizadas por todos os alunos foram a construção da sequência com o 

material dourado, a utilização da Libras, a escrita em língua portuguesa e os 

cálculos aritméticos. 

A regularidade, acréscimo de quatro cubos de uma figura para outra, foi 

percebida pelo AS3 e AS4, que se manifestaram por meio da Libras. Porém 

somente AS1 e AS4 notaram que os números de elementos de cada figura da 

sequência eram sempre ímpares. 

AS3 e AS4 explicaram em Libras que x  representava a posição da figura na 

sequência, apresentando também o registro escrito, “figura”, do AS3 e “coloque tem 

numero cima”, registro escrito de AS4, porém não relacionaram a posição com a 

quantidade total de elementos em cada figura. 

  AS3 resolveu primeiro o item d, que pedia a escrita algébrica da sequência 

dada, para posterior resolução do item c, enquanto AS4 para a resolução do item b 

procurou escrever em uma forma algébrica, dando a entender que a forma algébrica 

era um caminho importante e mais rápido para obtenção dos resultados. Porém, 

apenas AS1 e AS3 conseguiram expressar os dados da sequência pictórica para a 

linguagem matemática, de forma escrita, corretamente.  

Todos os alunos, por meio da Libras, falaram que a fórmula era usada para 

encontrar a quantidade total de cubos em cada figura dessa unidade, mas apenas 

AS3 apresentou o registro escrito “tudo quadrado” na expressão aritmética, 

,  mostrando que a fórmula   

satisfazia a sequência dada. 
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4.2.3 Unidade 6: 9  

 A unidade seis apresentou o seguinte enunciado:  

6) Observe esta sequência. 

 

Figura 7 

 

                                             Fonte: Isolani et al .(2002, p. 50) 
 

a) Quantos quadradinhos terão a 10ª figura?  

b) E para saber quantos quadradinhos terá a 55ª figura, como você faria? 

c) Escreva uma fórmula que represente esta sequência. 

Nessa unidade os alunos deveriam ser capazes de identificar a regularidade 

na sequência pictórica e a relação entre a posição da figura na sequência e a 

quantidade total de elementos usados em cada figura, compreendendo a 

operacionalidade da variável x  e fossem capazes de generalizar os dados da 

sequência em uma escrita algébrica.  

 

Tabela 7: Dados da unidade 7 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Percebeu a regularidade existente 

entre as figuras. 

  X X 

Representou os dados da sequência 

na linguagem matemática de forma 

incompleta  

X  X X 

Na obtenção desses dados, a explicação em Libras foi recorrente para a 

compreensão e resolução da unidade. A dificuldade de AS1 foi estabelecer como as 

                                            
9 Atividade adaptada de Isolani et al .(2002, p. 50) 
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figuras da sequência estavam estruturadas, ou seja, reconhecer a regularidade na 

mesma quantidade de quadrados na vertical e na horizontal, sendo que no encontro 

das direções havia um quadrado em comum ou o número de quadrados da 

horizontal que era sempre uma unidade a mais que na vertical ou na vertical tinha 

uma unidade a menos que na horizontal. 

AS1 e AS4 tiveram dificuldades de interpretar o item a, pois buscavam 

encontrar a quantidade dez de quadrados, sendo que o requisitado era encontrar a 

quantidade de quadrados para a décima figura, necessitando da intervenção da 

pesquisadora para a resolução. O mesmo ocorreu no item b para AS4 achar o 

número de quadrados correspondente à figura de ordem posicional cinquenta e 

cinco da sequência. 

Os registros para comunicar as formas de resolução utilizadas por todos os 

educandos foram os aritméticos escritos, a representação escrita em língua 

portuguesa e a Libras. AS4 fez uso também de desenhos.  

O acréscimo de duas unidades de quadrados de uma figura para outra, foi 

declarada pelo AS3 e AS4, porém apenas o AS1 e AS4 reconheceram que a 

sequência representava os números ímpares. 

Ao registrar de forma escrita, AS1 associou  x  como a posição assumida pela 

figura na sequência,  porém, ao explicar, em 

língua de sinais, indicou que x  representava a quantidade de quadrados existentes 

em um dos lados da figura, seja na posição vertical ou horizontal. Ele relacionou o 

número da ordem da sequência com o número de quadrados em cada uma 

expressando a ideia com outra forma de representação: a Libras. 

AS3 e AS4 parecem ter compreendido que x  representava a posição das 

figuras na sequência, uma vez que AS3 apresentou no registro escrito “numero 

figura” e confirmou em Libras que representa “ter desenho aqui 1º, 2º, 3º... 

(apontando para as figuras da sequência)” e AS4 escreveu da seguinte forma: “o 

que tem os numero coloque o para x  troca numero” confirmando sua explicação 

tanto em Libras, como pelo registro , afirmando em língua de 
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sinais que x   variava de acordo com a posição da figura e confirmando por escrito 

no item c, que essa variável indicava “o que tem os numero coloque o para x  troca 

numero”. Porém, somente AS4 apresentou registro escrito incompleto apontando a 

relação entre a posição da figura na sequência que garantia a quantidade total de 

elementos da mesma. 

A generalização foi difícil para AS1 e AS3, mas utilizaram a escrita aritmética 

e manifestavam o raciocínio pela Libras.  Todos conseguiram transferir os dados da 

sequência pictórica para a linguagem algébrica de forma satisfatória. Porém apenas 

AS3 e AS4 reconheceram que a fórmula serve para encontrar a quantidade total de 

elementos de cada figura, mas, não apresentaram uma maneira de representar 

esses dados de forma genérica.  

AS1 revelou que a expressão algébrica servia para encontrar a quantidade 

total de elementos de cada figura, porém, tanto no registro escrito como sinalizado, 

reconheceu que a fórmula servia para 

. 

 

4.2.4 Resultados e Discussões  

As unidades quatro, cinco e seis apresentaram-se com os mesmos objetivos, 

com a intenção de que os alunos reconhecessem as variáveis, a regularidade que 

permitisse escrever a lei da função. Mesmo com a indicação da posição em cada 

figura da sequência, na unidade quatro e a indicação da posição da figura na 

sequência dada, as alternativas da unidade seis não possibilitaram aos educandos 

estabelecerem a relação entre a posição da figura na sequência e a quantidade total 

de elementos em cada figura. Para uma unidade derivada dessas discussões, 

sugerimos apresentar por escrito a posição das figuras na sequência dada, 

importante registro para que a visualização facilite ao aluno relacionar os elementos 

totais de cada figura com a posição da mesma, para a escrita da função algébrica 

possível de ser induzida na apresentação do desenvolvimento da unidade. 

 Outra forma de representação que poderia auxiliar a relacionar as variáveis 

em questão é a representação por meio de tabelas, que acreditávamos que os 

alunos apresentariam por serem estudantes do Ensino Médio e que não se 

manifestou em nenhum momento, mesmo na comunicação em Libras. A exploração 
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da tabela é um recurso visual importante para que o aluno ao completá-la com os 

dados da sequência pictórica, comunicando em Libras os significados dos dados na 

tabela, ajudando a estabelecer a relação entre as variáveis da função.  

 

4.3 Unidades 7, 8 e 9  

4.3.1 Unidade 7: 10  

 O enunciado da unidade sete é: 

7) As figuras abaixo representam a vista superior da disposição de cadeiras em 

volta de mesas. 

Figura 8 

 

                                             Fonte: Isolani et al .(2002, p. 68) 
 

a) Monte uma tabela para representar as figuras acima. 

b) Quantas cadeiras terá a próxima mesa, seguindo essa sequência? 

c) Quantas cadeiras terão 50 mesas? 

d) Escreva uma fórmula que permita calcular a quantidade de cadeiras necessárias 

para qualquer número de mesas dispostas dessa forma. 

Essa unidade teve por objetivo relacionar a posição da figura na sequência 

com a quantidade total de elementos usados em cada figura, organizar estratégias 

do uso de tabela para que os alunos conseguissem escrever os dados da sequência 

em forma de uma expressão algébrica.  

 A unidade foi resolvida de forma individual, sem haver discussões entre os 

educandos, uma vez que a mesma foi aplicada em dias diferentes, devido à falta de 

alguns participantes nos dias agendados para os encontros.  

Apresentamos a seguir, os dados objetivados pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

                                            
10 Atividade adaptada de Isolani et al .(2002, p.68) 
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Tabela 8: Dados da unidade 8 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Utilizou formas de representação, seja 

ela sinalizada, escrita ou por meio de 

desenhos.  

X  X X 

Representou o registro na forma 

tabular. 

   X 

Generalizou os dados da sequência 

na linguagem matemática de forma 

incompleta  

X  X X 

 Em geral, os educandos não sabiam como dispor os dados na forma tabular 

necessitando de explicações em Libras, sobre o preenchimento com os dados de 

cada variável presente na sequência. A explicação necessitou de apoio em outro 

exemplo: a relação entre a quantidade de alunos e o número de salas de aula.  

Apenas AS3 representou de maneira correta, enquanto AS1 e AS4 apresentaram os 

dados sem referenciar os elementos o que dificultava a compreensão da relação 

entre variáveis. 

Todos os educandos utilizaram por escrito os registros aritméticos, porém, 

AS1 e AS4 fizeram também o uso de desenhos. As estratégias utilizadas pelos 

alunos foram expressões aritméticas, em que AS3 e AS4 sentiram necessidade de 

generalizar quando a posição da figura na sequência ficou visualmente inviável para 

contar o número de cadeiras pelo acréscimo de mesas, usando a ajuda do desenho.  

Apesar de AS1 ter apresentado maiores dificuldades quanto à generalização, 

todos os educando conseguiram expressar a sequência na linguagem matemática 

de forma incompleta, ou seja, representando a fórmula algébrica usada para 

encontrar a quantidade total de cadeira em cada figura sem fechar a sentença 

matemática que a caracterizaria. A variação do aumento de duas cadeiras de uma 

figura para outra foi observada por todos.  

A relação entre a posição ocupada pela figura na sequência e o número total 

de elementos em cada figura foi indicada pelos educandos pela sinalização e como 

expressão aritmética escrita, uma vez que indicaram de forma escrita, que x  

representava a posição assumida pela figura na sequência. Utilizaram os seguintes 
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termos escritos para explicar o significado da variável x : “é número ordem” (AS1), 

“número figura” (AS3) e “tem os números colocar esse número tirar letra x ” (AS4).  

Explicaram em Libras, que a expressão algébrica ao ser substituída pela posição em 

que a figura se encontrava, resultava na quantidade total de cadeiras de cada figura 

faltando à generalização escrita dessa unidade que não se efetivou. AS1 e AS3 

identificaram a variável x  com o valor numérico da ordem, ao passo que AS4 

reconheceu a operacionalidade de x na função ao escrever que poderia substituir 

por números quaisquer. 

 

4.3.2 Unidade 8: 11  

 A unidade oito apresentou-se da seguinte forma: 

8) Desenhe em seu caderno, as três próximas figuras de cada sequência. Encontre 

para cada sequência a fórmula que permita calcular a quantidade de quadrinhos das 

figuras em qualquer posição na sequência. 

a) 

Figura 9 

 

                                             Fonte: Retirada de Isolani et al .(2002, p. 73) 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Atividade retirada de Isolani et al .(2002, p. 73 e 74) 
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b) 

Figura 10 

 

                                             Fonte: Retirada de Isolani et al .(2002, p. 74) 
                                                    

O objetivo dessa unidade foi que os educando organizassem os dados na 

forma de tabela e, por meio dessa construção, estabelecessem a relação existente 

entre a posição da figura e a quantidade total de elementos usados em cada figura 

da sequência e escrevessem uma fórmula matemática que satisfizesse os dados da 

sequência pictórica.  

Os dados coletados nas aplicações foram tabulados com o intuito de facilitar a 

visualização dos mesmos. 

 

Tabela 8: Dados da unidade 8 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Organizou os dados da tabela  X  X X 

Escreveu uma fórmula matemática 

dos dados da sequência de forma 

incompleta  

X  X X 

 Além dos resultados previstos pela pesquisadora, outros dados foram obtidos 

com a unidade oito. Na letra a, os educandos AS1 e AS4 mostraram dificuldades na 

transferência dos dados da sequência pictórica para a forma algébrica. Para AS3 a 

expressão “três próximas figuras de cada sequência” do enunciado necessitou da 

explicação da pesquisadora em Libras para resolver. 
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Houve compreensão por parte de todos os alunos quanto às informações 

contidas na tabela, bem como, a constatação da regularidade da sequência com o 

acréscimo de três unidades de uma figura para outra, além disso, AS4 notou que os 

valores da sequência intercalavam-se entre pares e ímpares. 

Apesar da dificuldade de AS1 e de AS4 quanto à generalização, todos os 

alunos, por meio de expressões e cálculos aritméticos, desenhos e sinalizações em 

Libras conseguiram escrever uma expressão algébrica incompleta para a sequência, 

pois nenhum deles apresentou a forma genérica da quantidade de elementos das 

figuras. 

  Todos os educandos associaram x  à posição que a figura assumia na 

sequência. AS3 informou em Libras que x  representava “desenho 1º, 2º, 3º” e de 

forma escrita  e AS4 utilizou o termo escrito “tema” ao invés do termo 

posição.  

 Todos manifestaram que a fórmula era utilizada para encontrar o total de 

quadrados em cada figura da sequência embora não conseguissem concluí-la. 

 Para a unidade oito letra b, os registros comuns a todos foram as expressões 

aritméticas, a escrita em língua portuguesa e a sinalização em Libras que auxiliaram 

na resolução da unidade, sendo que AS1 utilizou ainda a representação por 

desenhos.  

 As informações contidas na tabela foram compreendidas por todos os alunos, 

bem como a existência de regularidade de acréscimo de quatro quadrados de uma 

figura para outra. 

 Todos transferiram os dados contidos na sequência pictórica para a 

expressão algébrica de forma incompleta. Associaram x  à posição assumida pela 

figura na sequência, sendo que AS1 registrou por escrito que 

 e explicou em Libras, “ x porque número figura 

1º, 2º, 3º”. Todos informaram que a fórmula era utilizada para encontrar a quantidade 

total de quadrados da figura. 
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4.3.3 Unidade 9: 12  

Observe a sequência dada: 

Figura 11 

 

                                             Fonte: Isolani et al .(2002, p. 54) 

 
a) Quantas bolinhas terão as duas próximas figuras? 

b)  E a 122ª figura? 

c) Elabore uma tabela para registrar a sequência das figuras.  

d) Escreva uma fórmula para representar essa sequência.  

O intuito dessa unidade foi fazer com que o aluno estabelecesse a relação 

existente entre a posição e a quantidade total de elementos de cada figura da 

sequência utilizando a forma tabular, para favorecer a escrita da expressão algébrica 

da sequência pictórica. 

 Os dados dessa unidade foram apresentados em forma de tabela para 

visualização dos resultados obtidos. 

 

Tabela 9: Dados da unidade 9 

 AS1 AS2 AS3 AS4 

Percebeu a regularidade existente entre 

as figuras. 

   X 

Estabeleceu relação entre a posição que 

da figura na sequência e a quantidade de 

elementos de cada figura. 

  X  

Utilizou diferentes representações como 

a utilização de desenhos, a Libras, a 

X  X X 

                                            
12 Atividade adaptada de Isolani et al .(2002, p. 54) 
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escrita em língua portuguesa e a escrita 

matemática. 

Representou os dados da sequência na 

forma tabular 

X  X X 

Escreveu a expressão algébrica que 

representa os dados da sequência, de 

forma incompleta  

X   X 

Escreveu a expressão algébrica que 

representa os dados da sequência, de 

forma completa.  

  X  

 A aplicação ocorreu individualmente em momentos diferentes aos 

participantes da pesquisa.  

No item b dessa unidade, AS1 confundiu a quantidade cento e vinte e dois 

com a posição ocupada pela figura, necessitando da intervenção da pesquisadora. 

A tabela foi apresentada corretamente por todos nessa unidade, acreditamos 

que isso se deve ao modelo trabalhado pelos alunos na unidade oito. As estratégias 

de resolução mais utilizadas foram às expressões aritméticas escritas. Porém, no 

item b, AS4 escreveu uma expressão algébrica que respondesse a questão, já que 

para a posição solicitada era inviável utilizar o desenho para contar o número total 

de bolinhas. A regularidade na sequência foi percebida por AS4, ao informar que, de 

uma figura para outra, aumentavam quatro bolinhas.  

AS1 utilizou a representação por meio de desenhos para a resolução do item 

a da unidade. Os registros escritos em língua portuguesa foram apresentados por 

todos para a explicação do significado dos termos utilizados na linguagem 

matemática. 

AS1 e AS4 sinalizaram em Libras que a variável x  representava a posição 

assumida pela figura na sequência, uma vez que escreveram, segundo AS1, “ x  é 

ordem número” e de acordo com o AS4 para a variável x  “colocar tem tema 

número”.  

A relação entre a posição que a figura ocupava na sequência e o número de 

elementos de cada figura pareceu não estar clara ainda para AS1 e AS4, apesar de 

terem escrito a expressão algébrica que expressava a sequência de forma 

incompleta, sem expressar genericamente a quantidade total de elementos em cada 
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figura.  Porém AS3 representou a situação na linguagem matemática 

, declarando a relação funcional entre as variáveis, 

imprescindíveis para a aprendizagem de funções.  

 

4.3.4 Resultados e Discussões:  

A organização de uma unidade derivada desta discussão deverá apresentar 

de forma escrita, a posição figural que as imagens ocupam na sequência para que o 

aluno possa relacionar a posição ocupada pela figura na sequência com o número 

de elementos da figura e, dessa forma, estabelecer relação entre a posição da figura 

e quantidade total de elementos de cada figura.  

A decomposição numérica é também uma estratégia que pode ser sempre 

explorada para auxiliar na percepção de regularidade entre as figuras e consequente 

escrita da expressão algébrica da função.  

Em relação às alternativas da unidade destacamos que há a necessidade de 

solicitar a quantidade total de elementos de figuras com ordem posicionais mais 

próximas, para auxiliar na construção do conceito de função.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Compreender de que forma as sequências didáticas auxiliam no ensino e 

aprendizagem do conceito de funções de alunos surdos levou-nos a organizar 

unidades com sequências pictóricas com o intuito de favorecer a visualização dessa 

sequência por parte dos alunos para que dessa forma fossem capazes de 

reconhecer a regularidade existente na formação de novas figuras, sendo este, o 

primeiro passo para identificarem duas grandezas ou medidas que se relacionavam. 

 As estratégias para resolução das unidades foram definidas pelos 

educandos, de acordo com seus conhecimentos, obtendo auxílio para a 

compreensão da língua portuguesa, por meio da língua de sinais e, desta para a 

linguagem matemática, pois, a Libras é a língua pela qual o aluno surdo aprende e 

têm acesso ao conhecimento, dessa forma, a língua portuguesa, como destacam 

Quadros (2004) e Fernandes (2004), é a sua segunda língua. 

As contribuições da sequência didática observada no processo de ensino e 

aprendizagem dos surdos em relação ao conceito de funções envolveram a 

percepção de que as sequências representadas por figuras podem ser 

representadas em sequências numéricas, em que os alunos puderam compreender 

a existência de uma regularidade mantida na construção da próxima figura e que 

esta regularidade pode ser transcrita em uma expressão numérica inicialmente para 

posterior generalização.  

Além disso, favoreceu a compreensão de que existiam quantidades que 

variavam e se relacionavam presentes no conceito de funções. Observamos que nas 

primeiras unidades da sequência didática, os alunos associavam a variável x  à 

quantidade de elementos das figuras, fossem elas, palitos, cubos, faces, entre 

outras, e, somente mais tarde, expressaram que essa variável indicava a posição 

assumida pela figura na sequência. Isso porque os enunciados das unidades, não 

estavam claros e remeteram a atenção a elementos visuais apresentados nas 

figuras da sequência (palitos, cubos, faces, entre outros), faltando tornar clara a 

relação entre a posição assumida pela figura na sequência e a quantidade total de 

elementos da mesma.  

Os sujeitos resolveram as unidades propostas traduzindo de forma literal o 

que os enunciados solicitavam. Isso nos fez refletir, sobre a necessidade de 
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apresentar a escrita portuguesa para os surdos, de maneira clara, bem como a 

utilização da língua de sinais para melhor compreensão dos alunos surdos, uma vez 

que as respostas resultarão do direcionamento da pergunta. Assim, a pergunta deve 

ser elaborada e pensada com um olhar sobre a forma de entendimento dos 

educandos surdos, considerando e respeitando a diferença linguística e as 

singularidades para que ocorra compreensão e dessa forma sejam capazes de 

aprender na resolução das unidades.  

Para o ensino de conceitos matemáticos, utilizamos palavras e partimos do 

princípio que, como os ouvintes, os surdos também dominam os significados das 

palavras, equívoco este cometido pela pesquisadora. Por exemplo, o entendimento 

da palavra “posição” e posterior trabalho com o significado da palavra para a 

localização da figura na sequência não ocorreu e dificultou a compreensão da 

relação deste termo por parte dos alunos. Diferentes significados da palavra 

“posição” foram expressos por escrito pelos sujeitos como “tema, ordem número, 

número figura, tem número cima, entre outros” para indicar a variável referente à 

posição que a figura assumia na sequência.  

O termo “posição” foi utilizado apenas pelo AS3 nas unidades oito e nove, 

uma vez que a unidade oito apresentou uma tabela de dados, em que aparecia esse 

termo. Esses diferentes significados da palavra “posição” pode causar o mesmo 

efeito em alunos ouvintes dificultando um melhor entendimento do conceito.   

Lembremos que a língua portuguesa é uma segunda língua para os surdos e 

por isso, a importância da utilização da língua de sinais como “elemento fundador”, 

segundo Fernandes (2006, p. 6), para a compreensão e significação de palavras e 

sinônimos que não fazem parte da gramática da Libras.  

Nas análises observamos que AS3 apresentou bom desempenho nas trocas 

simbólicas, uma vez que a percepção de todos, com relação à quantidade total de 

elementos em cada figura, de forma numérica se manifestou em todos os sujeitos e 

apenas AS3 generalizou essa situação declarando a relação funcional entre as 

variáveis ao apresentar a expressão algébrica da função 

. 

Na entrevista inicial com os sujeitos da pesquisa, AS3 relatou que a Libras era 

a língua utilizada não só no convívio com pessoas surdas, mas, também na 
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comunicação familiar o que parece ter favorecido seu desenvolvimento e 

aprendizagem confirmando Nogueira e Machado (2007) de que a linguagem 

favorece a construção das estruturas cognitivas. 

O conceito matemático é carregado de informações, que muitas vezes ao ser 

traduzido para a língua de sinais, o tradutor intérprete se vale de palavras do 

cotidiano que não possui um significado compatível para ensinar conceitos 

matemáticos, tornando a representação em Libras insuficiente e dificultando a 

compreensão em matemática pelos surdos.  

Durante as análises da sequência didática, os resultados mostraram que nas 

unidades havia falta de informações importantes para a compreensão do conceito. 

Houve equívocos quanto à organização das unidades, dentre eles, a falta de 

informação escrita da posição ocupada pelas figuras na sequência, o cálculo do total 

de elementos de cada figura com posições figurais muito distantes umas das outras, 

bem como, o uso de perguntas sem clareza nos itens das unidades, que induziram 

os alunos a pensarem na quantidade de palitos, cubos, faces, entre outros, sem 

fazer referência à posição figural, o que não favoreceu a construção do conceito 

função, e por isso, devem ser reorganizadas para posterior proposta de sequência 

didática.  

Para ensinar esse conceito devemos nos valer não apenas de figuras 

pictóricas, mas apresentar unidades com sequências na forma numérica, tabular, 

bem como, em situações da Física, por exemplo, as funções de movimento espaço x 

tempo para que o conceito seja reconhecido em diferentes situações e contextos. 

Durante a elaboração e aplicação das unidades acreditávamos que os 

sujeitos, por estarem no Ensino Médio, utilizariam a tabela como recurso na 

organização e resolução das unidades, o que não aconteceu. Ao contrário, a 

omissão do uso da tabela como forma de facilitar a visualização da relação entre os 

elementos da unidade, mostrou que eles não dominavam essa representação 

matemática, apesar, de fazer parte dos conteúdos trabalhados no Ensino Médio e 

anos anteriores. A não utilização da decomposição numérica, recurso este que 

possibilitaria a criação de códigos facilitando identificar a relação entre as variáveis e 

os termos constantes, auxiliando a escrita algébrica, deixou claro que os sujeitos 

participantes da pesquisa não possuem domínio dessa representação. Como 
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resultado, o uso da tabela e a decomposição numérica deverão ser representações 

exploradas em próximas unidades.  

Pensamos que as imagens figurais das sequências seriam suficientes para 

auxiliar os sujeitos na compreensão da regularidade e das variáveis que envolviam o 

conceito de função. Como resultados, percebemos que os recursos visuais são 

importantes para os surdos, mas, como ressaltam Sales (2004) e Borges; Nogueira 

(2013), estes não devem ser apresentados de maneira isolada.  

Assim, a pesquisa nos levou a refletir na prática docente com alunos surdos 

percebendo que, como os ouvintes, os surdos também apresentam dificuldades com 

relação à compreensão de conceitos matemáticos. Dessa forma, chegamos à 

conclusão que há a necessidade de um planejamento específico para o ensino da 

matemática para os surdos, que pode ser estendido também para ouvintes. 

Pensando nisso, sugerimos que os enunciados e perguntas de unidades propostas 

devem apresentar-se de maneira clara.  

Além disso, fazem-se necessárias intervenções diferenciadas pela 

pesquisadora, tanto pela língua de sinais como na utilização de elementos visuais, 

conforme Sales (2004) e Borges; Nogueira (2013). A proficiência em Libras pelo 

docente ou tradutor intérprete segundo Silva (2010), Nogueira; Borges; Frizzarini 

(2013) deve vir acompanhada da formação específica do tradutor e intérprete para 

que haja a compreensão do conceito por parte do surdo.   

 Dessa forma, concordamos com Oliveira (2005) que o tripé na educação 

matemática dos surdos, envolve primeiramente a língua de sinais, sendo esta 

primordial para o ensino e com isso, respeitando que essa língua carrega consigo a 

identidade e a cultura da comunidade surda. O conhecimento matemático do 

docente e sua formação, bem como, a utilização de metodologias, que visem um 

ensino mais efetivo, com o máximo de detalhamento possível no planejamento, 

clareza e direcionamento do que realmente se deseja alcançar, favorece, não 

apenas o ensino de alunos surdos.  

Sendo assim, esperamos com essa pesquisa estimular mais estudos que 

contribuam para o aprofundamento desse tema, envolvendo outras estratégias para 

o ensino de funções, bem como, pesquisas que envolvam outros conceitos 

matemáticos.  
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 1- Conhecendo os sujeitos da Pesquisa: 
 

A entrevista semiestruturada com os sujeitos da pesquisa abordou os 

seguintes assuntos: 

 

1 - Data de ingresso na escola de surdos. 

AS1 - 2001 

AS2 – 2002 

AS3 - 2002 

AS4- 2012 

 

2 – Idade 

AS1 - 18 anos 

AS2 – 17 anos 

AS3 – 17 anos 

AS4 - 14 anos 

 

3- Nível de perda de audição? 

AS1 - Profunda 

AS2 - Profunda/ Severa 

AS3 – Profunda/ Severa 

AS4 - Profunda 

 

4- Utiliza a língua de sinais para sua comunicação? 

AS1 - Sim 

AS2 - Sim 

AS3 - Sim 

AS4 - Sim 

 

5- Você nasceu surdo? 

AS1 (LS): Sim, nascer surda porque mãe gravidez ter doença rubéola. Eu bebê 

muitos problemas, surda, também problema olho, três meses fazer cirurgia 

cataratas, chorar muito, porque não conseguir mamar peito, mãe também sofrer 
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muito. Crescer, desenvolver, coração problema também, pais levar sempre cidade 

Cascavel, preocupados levar médicos vários, por que surdo também coração. 

AS1 (LP): Tenho 18 anos de idade, nasci surda, pois durante a gravidez minha mãe 

passou rubéola. Desde bebê já tive vários problemas, a surdez e também nos olhos, 

aos três meses de idade, passei por uma cirurgia de cataratas.  Eu chorava muito, 

não conseguia mamar no peito de minha mãe, por isso acredito que ela sofreu muito 

nesse período também. Cresci me desenvolvi, e meus pais perceberam que eu tinha 

um problema no coração, por isso, me levaram em vários médicos, em Cascavel, 

tanto por causa da surdez, como também pelo problema de coração.  

 

AS2 (LS): Porque mãe atrasado nascer, antes tudo certo vacina, atrasado mãe 

atrasado nascer, eu surdo. 

AS2 (LP): Durante a gestação tudo ocorreu de maneira correta, às vacinas estavam 

em dia, mas devido ao atraso no parto, eu nasci surda.  

 

AS3 (LS): Eu não nascer surdo. Eu nascer é ouvinte. Ter idade 1 começar doente 

febre forte, começar já sabe surda, porque muito forte doente.  

AS3 (LP): Eu não nasci surda, era ouvinte. Com um ano de idade fiquei muito 

doente, tive febre alta e devido a isso fiquei surda. 

 

AS4 (LS) Sim. Nascer mês antes 8 mês. 

AS4 (LP): Sim. Nasci no oitavo mês de gestação. 

 

6- Com que idade começou a frequentar a escola? Era escola de surdos? 

AS1 (LS): Dois anos idade começar estudar APAE, depois mudar escola surdos, 

abrir escola surdos, ter 4 anos começar estudar verdade escola surdos junto com 

surdos aprender sinais, depois inclusão também desde pequena estudar até agora 

intérprete ter.   

AS1 (LP): Com dois anos de idade, comecei a estudar na APAE, e com três ou 

quatro anos, quando fundaram a escola de surdos, passei a estudar junto com 

outros surdos, onde aprendi a língua de sinais, mais tarde comecei a estudar no 

ensino regular com um intérprete que me acompanha durante as aulas.  
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AS2 (LS): 4 anos mais ou menos estudar escola surdos 

AS2 (LP):Eu comecei a estudar na escola de surdos com  quatro anos de idade 

 

AS3 (LS): 4 idade começar estudar escola surdo. 

AS3 (LP): Com quatro anos de idade comecei a estudar na escola de surdos. 

 

AS4 (LS): 4 anos, escola de surdos sim  

AS4 (LP): Comecei a estudar na escola de surdos com quatro anos de idade 

 

7- Com que idade começou a ter contato com a Libras? 

AS1(LS): Quando estudar escola surdos, começar aprender Libras junto surdos.  

AS1 (LP): Quando comecei a estudar na escola de surdos, passei a ter contato com 

a Libras. 

 

AS2 (LS): Aprender idade Libras 4  até agora 

AS2 (LP): Comecei a aprender Libras com quatro anos e continuo aprendendo até 

agora. 

 

AS3 (LS): Acho 4 idade não lembrar. 

AS3 (LP): Não me lembro, acho que aos quatro anos de idade. 

 

AS4 (LS): 4 anos 

AS4 (LP): Com quatro anos de idade 

 

8- Sua família conversa contigo em Libras? 

AS1 (LS): Eu viver feliz, comunicação mãe conseguir Libras sabe, pai pouco mais ou 

menos Libras, precisar ajudar pai dúvidas palavras Libras, mas conseguir 

comunicação. Mãe comunicar conseguir bem ótimo vida feliz.  Família aceitar bem, 

juntos passear, convidar amigos, eu contato surdos ter. 

As1(LP): Eu vivo feliz, tenho uma boa comunicação com minha mãe, pois ela 

conhece Libras, meu pai conhece um pouco da língua de sinais, às vezes precisa de 

ajuda em algumas palavras, mas nós conseguimos nos comunicar. Minha família me 
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aceita como eu sou passeamos juntos, eu convido meus amigos, tenho contato com 

os surdos, eu sou feliz.  

 

AS2 (LS): Minha família depende libras comunicação eu às vezes, mãe mais 

comunicação eu, pai mais ou menos gestos libras metade, irmã meu sim conhecer 

libras. 

AS2 (LP): Depende dos membros de minha família, tenho mais comunicação com a 

minha mãe, com meu pai utilizo gestos e um pouco de Libras, minha irmã sim 

conhece a língua de sinais.  

 

AS3 (LS): Sim curso Libras escola surdos, mãe, irmã, pai, tio, tia, primo, prima, 

madrinha, padrinho, todos. 

AS3 (LP): Sim, todos fizeram curso de Libras na escola de surdos, meus pais, minha 

irmã, meus tios, meus primos e meus padrinhos. 

 

AS4 (LS): Mais menos pouco dificuldade. 

AS4 (LP): Mais ou menos, temos um pouco de dificuldade. 

 

9- Você gosta da disciplina de matemática? 

AS1 (LS): Eu amar disciplina matemática adorar matemática ter curiosidade 

aprender quero matemática muito fácil muito visual, ter algumas difícil exemplo 

probabilidade porque dúvida perguntar ter muita interpretação parecer difícil 

entender. Professor ajudar dúvida eu perguntar ajudar, eu lutar até conseguir prova 

bem conseguir passar.  

AS1(LP): Eu amo a disciplina de matemática, tenho curiosidade em aprendê-la, pois 

esta disciplina se apoia em recursos visuais, é claro que tem alguns conteúdos mais 

difíceis, como por exemplo, probabilidade, que precisa de muita interpretação para 

entender, mas conto com a ajuda do professor, quando não entendo eu pergunto e 

ele me auxilia, para que eu entenda o conteúdo e consiga ir bem nas avaliações. 

 

AS2 (LS): Sim gostar matemática, porque fácil aprender legal multiplicação divisão 

somar menos aprender fácil depois ir mercado troco fácil saber.  
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AS2 (LP): Eu gosto de matemática porque é fácil de aprender as quatro operações e 

me auxiliam a compreender o troco, quando vou ao mercado. 

 

AS3 (LS): Gostar matemática porque é aprender pensar usar calculadora não, 

pensar usar. 

AS3 (LP): Gosto da matemática porque me ensina a pensar e usar o raciocínio,  

para que eu não precise usar a calculadora. 

 

AS4 (LS): Sim gostar. 

AS4 (LS): Sim, gosto. 

 

10- Qual é a disciplina que você mais tem facilidade? Por quê? 

AS1 (LS): Matemática, mais fácil adorar matemática visual muito fazer cálculos 

entender.  

AS1(LP): A matemática, eu adoro, pois os cálculos são mais visuais, o que facilita o 

entendimento. 

 

AS2 (LS): Educação física mais fácil porque aprender correr perceber outras 

pessoas também eu fazer igual. 

AS2 (LP): Educação física é a disciplina que eu acho mais fácil, pois movimenta o 

corpo e eu consigo compreender o que devo fazer olhando como os outros fazem. 

 

AS3 (LS): Não, todas difícil porque eu pouco entender professor explicar. 

AS3 (LP): Não gosto de nenhuma disciplina, todas são difíceis, porque eu não 

entendo muito bem o que os professores explicam. 

 

AS4 (LS): Educação Física é fácil porque eu saber fazer. 

AS4 (LP): Educação física é mais fácil porque eu sei fazer. 

 

11- E qual a disciplina que você tem mais dificuldade? Por quê? 

AS1(LS): Português, odiar português, mas precisar lutar aprender importante , 

ENEM  difícil ter assinalar, precisar entender texto saber certo qual marcar. Meu 
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Deus não consiguir texto contexto entender, pensar mas texto difícil entender. Saber 

que não ter deficiência intelectual, precisar lutar, mas português não é fácil. 

AS1 (LP): Odeio a língua portuguesa, mas sei que preciso aprendê-la, pois ela é 

importante para mim, sei que o ENEM, é uma prova apenas de assinalar, mas 

preciso compreender o texto, para saber, qual alternativa devo assinalar. Não tenho 

nenhum déficit intelectual, por isso preciso lutar e aprender, mas o português não é 

fácil.   

 

AS2 (LS): Português porque palavras leitura surdo diferente português surdo mais 

Libras não ter como escrever ler difícil muito. Biologia também difícil muito palavra 

não ter sinal não ter como professor explicar difícil. 

AS2 (LP): Português é a disciplina mais difícil, porque envolve a leitura que para o 

surdo é diferente, pois utilizamos a Libras, e escrevemos e lemos de maneira 

diferente. A biologia também é uma disciplina difícil, pois têm muitas palavras e nem 

todas possuem sinais, tornando difícil a explicação dos conteúdos. 

 

AS3 (LS): Matemática, profunda pensar muito pensar regra difícil. 

AS3 (LP): Matemática, porque é muito complexa, precisa pensar muito e as fórmulas 

são difíceis. 

 

AS4 (LS): Química, Espanhol, português é difícil porque muitas palavras ter eu não 

conhecer. 

AS4(LP): Química, Espanhol e Português são disciplinas difíceis, pois tem muitas 

palavras que eu não conheço. 

 

12- Como foi em sua vida escolar o aprendizado em matemática? 

AS1(LS): Aprender matemática fazer atividades, trabalhos treinar prova conseguir 

nota passar.  

AS1(LP): Aprendi matemática fazendo as atividades e os trabalhos, treinando os 

conteúdos e assim, consigo ir bem nas provas, atingindo as notas para passar. 
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AS2 (LS): Passado eu gostar matemática porque passado 5º ano fácil, 6º ano fácil, 

8º ano e 1º ano, difícil porque muito diferente fazer conteúdos vários novos 

matemática difícil eu pior não fácil aprender. 

AS2(LP): Antigamente eu gostava mais da matemática principalmente no 5º e 6º 

ano, pois era mais fácil, depois no 8ºano e 1º ano do Ensino Médio ficou mais difícil, 

por ter muitos conteúdos novos e eu não conseguia aprendê-los.  

 

AS3 (LS): 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ano, simples conseguir entender, mas depois 5ª,6ª,7ª,8ª, 1º , 

sempre vermelho eu não entender. 

AS3 (LP): Do 1ª ao 4ª ano era mais simples eu conseguia entender, mas depois do 

5º ao 8º ano e no 1º ano do Ensino Médio, sempre tirei notas vermelhas, pois não 

conseguia compreender. 

 

AS4(LS) Junto professores intérpretes ensinar eu aprender e professores surdos e 

escola surdos. 

AS4 (LP): Sempre tive auxílio dos professores e intérpretes na escola regular para 

me ensinar e também dos professores surdos e da escola de surdos para me 

auxiliar. 

 

13-Quais as dificuldades que você encontrou até hoje para aprender 

matemática? 

AS1(LS): Probabilidade, também ter difícil entender fórmula difícil.  

AS1(LP): Probabilidade é difícil entender a fórmula. 

 

AS2(LS): PG. 

AS2(LS): Progressão Geométrica. 

 

AS3 (LS): Baskara, + _. 

AS3 (LP): Báskara, com o jogo de sinais positivo e negativo. 

 

AS4 (LS): Difícil bagunça letras e os números arrumar regra. 

AS4 (LS): As equações são difíceis, para organizar as regras. 
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14-O que você mais gostou de aprender em matemática e o que você mais teve 

dificuldade em aprender? 

AS1(LS): Eu gostar conteúdo multiplicação, professor ensinar entender exemplo 2x1 

=2, fazer dois desenhos círculo dentro cada unidade professor explicar eu entender 

claro, ter outros, esse mais gostar. Ter várias regras matemática algumas difíceis eu 

perguntar dúvidas outras mais fáceis. Ainda ter difícil, fração, volume, divisões com 

números decimais, probabilidade, arranjo e combinação difícil confusão ter texto 

perguntas difícil qual regra usar combinação ou arranjo, isso já aprender, mas ainda 

ter dificuldade. 

AS1(LP): O conteúdo que mais gostei foi multiplicação, em que o professor nos 

ensinou o processo, como por exemplo, 2x1= 2, em que o professor ensinou que 

temos dois círculos e em cada círculo temos uma unidade, e ao somarmos as 

unidades, teremos a resposta 2x1=2. A matemática tem várias regras algumas mais 

fáceis e outras mais difíceis, mas eu sempre tiro minhas dúvidas quando não 

entendo. Ainda tenho dificuldades para entender frações, volumes, divisões com 

números decimais, probabilidade, tenho dificuldades de entender quando utilizo a 

regra de arranjo ou combinação, que é definido pela interpretação do problema. 

 

AS2(LS): Eu gostar letras números ter igual, saber letra trocar lado, legal. Difícil PG 

frações junto porque muita atividade número somar subtrair tudo junto resposta 

confusão como ler escrever difícil. Fração difícil porque fração exemplo fácil sozinha, 

mas fração junto somar multiplicar depois responder confusão não conseguir 

entender.  

AS2 (LP): Eu gostei de aprender equações. O que mais senti dificuldade foi em 

progressão geométrica, que utiliza frações e muitas operações na mesma expressão 

como somar, subtrair, além da dificuldade em ler e escrever. A fração, por exemplo, 

é fácil quando está sozinha, mas quando tem uma expressão com várias operações 

fica confusa e não consigo entender.  

 

AS3 (LS): Eu mais gostar não saber título exemplo {1,2,3,4...} também estudar . 
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AS3 (LP): Eu gostei mais de estudar, conjuntos numéricos e representação de 

funções no diagrama de VENN. 

 

AS4 (LS): Gostar mais entender letras números o sinal sequência certo, ruim 

bagunça sequência. Equações difícil também sinais + + = + ,+ - = - ter, muito 

confusão, frações  equações junto. 

AS 4 (LP): Gostei mais de estudar equações quando está se apresentava 

organizada, quando está apresenta letras e números misturadas fica mais difícil. Nas 

equações ainda acho difícil o jogo de sinais, faço muita confusão, e também tenho 

dificuldade quando as equações possuem números fracionários.  

 

15- Os professores de matemática utilizam algo diferente para lhes ensinar? 

Isso auxilia no seu aprendizado? 

AS1(LS): Professores ajudar eu entender, dúvidas, difícil sempre professor ajudar, 

explicar, calma usar metodologias quadro explicar parecer simples, fácil parecer 

atividades trabalho ajudar treinar conteúdo. Sempre dúvida perguntar professor 

explicar de novo, até entender claro, conseguir resolver prova passar. Professor usar 

quadro escrever exemplo frações depois explicar ter dúvida explicar novamente, 

professor atividades, trabalho treinar alunos fazer precisar treinar depois prova saber 

fazer. Conteúdos disciplina metodologia matemática, estudar Magistério, ensinar 

exemplo geometria professor usar diferente, mostrar ter forma. Trocar unidade, 

dezena, centena, aprender usar quadro de pregas aprender, ter apresentar futuro 

ensinar claro. Professor ensinar também somar, subtrair, multiplicar, dividir também 

aprender futuro como ensinar. Precisar ensinar bem mostrar apresentar  

As1(LP): Os professores sempre me ajudaram e tiraram as minhas dúvidas, 

explicaram com paciência, usaram metodologias, escreveram no quadro, explicaram 

de forma simples, deram atividades e trabalhos para treinar os conteúdos. Sempre 

que eu tive dúvidas, eu pedia e o professor explicava novamente, até que eu 
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consiguia entender e realizar as avaliações. Na disciplina de metodologia da 

matemática, que estudamos no Magistério, por exemplo, o conteúdo de geometria, o 

professor usou materiais diferenciados, mostrava os sólidos e suas formas. Para 

ensinarmos as trocas e seus valores, a unidade (1), dezena (10) e centena (100) e 

assim por diante, ele nos ensinou a usar o quadro de pregas, para que futuramente 

eu consiga ensinar meus alunos de maneira clara. Também nos ensinou a somar, 

subtrair, multiplicar e dividir, da forma que podemos ensinar para nossos alunos no 

futuro. Para isso, o professor fez seminários em que pudemos mostrar como 

ensinaríamos.  

 

AS2 (LS): Sim professores ensinar vários exemplos slides explicar, mas ouvinte fácil 

eu pouco difícil confusão olhar slides ou intérprete qual difícil. Mas, professor 

mostrar coisas várias exemplo caixas bolas mais fácil aprender porque perceber, 

ouvinte escrever surdo diferente perceber aprender fácil. 

AS2 (LP): Sim, os professores utilizam para ensinar vários exemplos, usam slides, 

que para os ouvintes é mais fácil, mas para os surdos fica um pouco difícil, pois, não 

sei se olho para o intérprete ou para os slides. O professor utiliza vários materiais 

como caixas e bolas, buscando tornar mais fácil o aprendizado. Os professores 

precisam perceber que o ouvinte aprende diferente que o surdo. 

 

AS3 (LS): Nunca, matemática? Nunca, livro, quadro, escrever só. Perguntas, 

respostas, às vezes, pouco texto, frases, regras às vezes. 

AS3 (LP): Na disciplina de matemática? Nunca. Usa somente o livro, o quadro e a 

escrita. Fazem atividades para respondermos, às vezes utiliza texto ou frases que 

explicam as regras. 

 

AS4 (LS): Não ter nada diferente. 

AS4 (LP): Não usam nada de diferente. 

 

Transcrições das unidades da sequência didática 

UNIDADE 1 

A primeira unidade foi aplicada com os estudantes, AS1, AS2 e AS3 reunidos.  

Para o AS4 essa unidade foi aplicada em outra data, pois o mesmo não compareceu 
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na aula na data prevista. As discussões entre eles fluíram em Libras, sendo que 

cada um registrou em sua folha os resultados. Percebemos que AS2 e AS3 

apresentaram mais afinidade para trabalharem juntos, mas houve a participação de 

todos.  

Ao entregar a unidade um, os alunos, os mesmos esperaram as instruções. 

Pedimos então que eles fizessem a leitura e tentassem resolver. Se tivessem 

dúvidas poderiam solicitar ajuda. Ao realizarem a leitura, o AS3 começou a construir 

os quadrados da sequência, em seguida AS1 e AS2 fizeram o mesmo. Após a 

construção a pesquisadora indagou-os: 

Prof. Pesq. (LS): O que vocês perceber sequência? 

Prof. Pesq. (LP): O que vocês podem perceber na sequência? 

AS3 (LS): Números diferentes palitos. 

AS3(LS): Possuem diferentes quantidades de palitos. 

AS1 (LS): 4, 8, 12 

Prof. Pesq. (LS): O que mais perceber? 

Prof. Pesq.. (LP): E o que mais podem perceber? 

AS1 (LS): Desenho aumentar. 

AS1 (LP): Aumentou os desenhos. 

Prof. Pesq. (LS): Aumentar igual? (Sinalizando aumento nas laterais, para cima e 

para baixo). 

Prof. Pesq. (LP): Aumentou na mesma proporção? 

AS1 (LS): Sim. 

AS3 (LS): Palito igual número. (Sinalizando para cada figura a quantidade de palitos 

em cada lado do quadrado, como identificado na figura a seguir).  

Figura 12: Representação da sinalização em Libras do AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS3 (LP): O número de palitos de fósforos em cada lado do quadrado é igual. 

AS3 (LS): Só somar 41111  ; 82222  ; 123333   conseguir 

resposta. 

AS3 (LP): Para conseguir a resposta é só somar 41111  , 82222  ; 

123333  . 

AS1(LS): Perímetro parecer. 

AS1 (LP): Parece perímetro. 

Prof. Pesq. (LS): Perímetro o que é? 

Prof. Pesq. (LP): O que é perímetro? 

AS1 (LS): Somar número lado todos. 

AS1 (LP): Soma de todos os lados.  

A partir desse momento a pesquisadora solicitou que cada aluno tentasse 

resolver o item a, da unidade um, em sua folha.  

Dessa forma, apresentaremos o desenvolvimento da unidade um dos alunos 

de maneira individual, vale ressaltar que durante as intervenções ou perguntas dos 

colegas, todos puderam ver, participar e tirar as suas próprias conclusões, pois 

como a língua de sinais é visual, todos podem apropriar-se das explicações mesmo 

que a solicitação seja feita por outro aluno.  

 

Aluno surdo 1 (AS1)  
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Figura 13: Resolução da unidade 1 do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Observando a sequência de figuras, e realizando a leitura, o AS1 pediu: 

AS1(LS): Fazer quadrado novo? 
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AS1 (LP): É para fazer um novo quadrado. 

Prof. Pesq. (LS): Sim, quadrado ter palitos de fósforos. 

Figura 14: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LP): Sim, o quadrado terá 4 palitos de fósforo em cada lado. 

Para a resolução da letra a, da unidade um, AS1 construiu a figura com 

quatro palitos de lado. 

Figura 15: Construção  da figura do item a, da unidade um, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Em seguida contou a quantidade de palitos totais sinalizando 16. Olhando 

para a figura, sinalizou em volta da figura o número 4, como representação abaixo: 

Figura 16 

 

Fonte: Representação da sinalização em Libras do AS1 obtida pela filmagem 
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 Após, o AS1 contou a quantidade de lados e sinalizou: “ 1644  ”. 

Então a pesquisadora indagou: 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar 1644   

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou 1644  ? 

AS1 (LS): 4 lados,  x  é 4 palitos resposta 16. 

AS1 (LP): Se multiplicar os 4 lados da figura por 4 palitos que tem cada lado 

obtemos a resposta 16. 

Prof. Pesq. (LS): Você explicar agora, escrever folha conseguir.  

Prof. Pesq. (LP): Você poderia escrever na folha a sua explicação.  

Figura 17: Resolução do item a, da unidade um, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Agora fazer letra b 

Prof. Pesq. (LP): Agora faça a letra b. 

 O aluno fez a leitura e sinalizou. 

AS1 (LS): Encontrar 45 resposta, demorar muito fazer. 

AS1 (LP): Para encontrar quarenta e cinco como resposta vai demorar muito para 

fazer. 

Prof. Pesq. (LS): Você fazer quadrado 45 palitos cada lado, não encontrar resposta 

45, precisar pensar como fazer diferente, usar palito demorar muito mesmo. 

Prof. Pesq. (LP): Você irá fazer um quadrado com quarenta e cinco palitos em cada 

lado, não irá encontrar resposta quarenta e cinco, precisa pensar em uma maneira 

diferente para fazer, se utilizar a construção com os palitos vai demorar muito 

mesmo. 

 Então AS1 sinalizou: 

AS1 (LS): 
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Figura 18: Representação da sinalização em Libras do AS1  

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Não entendi! 

AS1 (LS): 45, usar número 4 e número 5.   

Repetiu a sinalização no ar da figura anterior, com a intenção de formar o 

número 45. 

Prof. Pesq. (LS): Não, figura precisar ter 45 palitos. (sinalizando no ar o formato a 

seguir)  

Figura 19: Representação da sinalização em Libras do AS1  

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LP): Não, a figura precisa ter 45 palitos em cada lado.  

AS1 (LS): Entendi. 

Sinalizando “ 454 ”, a pedido da docente o discente registrou por escrito o 

significado dos números utilizados na expressão. 

Figura 20: Resolução do item b, da unidade um, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Ok, agora tentar fazer letra c. 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Tente fazer a letra c. 

 O discente voltou-se para a folha, fez a leitura e perguntou: 

AS1 (LS): Como x ? 



95 
 

 
 

AS1 (LP): Como
 x ? 

Prof. Pesq. (LS):  x significa poder usar qualquer número, nome variável, poder 

mudar, qualquer número. 

Prof. Pesq. (LP): x  significa que podemos usar qualquer número, é uma variável, 

que pode mudar, pode ser qualquer número.  

 O educando começou a rascunhar, e a sinalizar. 

AS1(LS): hb  área 

AS1(LP): Fórmula da área hb  

Prof. Pesq. (LS): Tentar aqui área (apontando para a figura 1) como fazer? 

Prof. Pesq. (LP): (Apontando para a figura 1) Tente aplicar aqui a fórmula de área? 

AS1 (LS): 111   

Prof. Pesq. (LS): Quantos palitos resposta ter aqui? (apontando novamente para a 

figura 1) Certo? 

Prof. Pesq. (LP): Quantos palitos totais têm na figura 1? Está certo? 

AS1 (LS): Não 

 Ao identificar o erro, infelizmente, o aluno apagou os registros escritos. 

Prof. Pesq. (LS): Olhar antes exemplos, como você fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Olhe para os exemplos anteriores, como você fez? 

Então o AS1 passou a escrever novamente, apresentando a resposta: 

AS1 (LS): 41111    

AS1 (LP): Um mais um mais um mais um mais igual a quatro. 

Passou a sinalizar a figura dois e a figura três, verificando se os resultados 

estavam corretos.  

AS1 (LS): 82222  ; 123333  . 

AS1 (LP): Dois mais dois mais dois mais dois igual a oito; três mais três mais três 

mais três mais, igual a doze. 

Prof. Pesq. (LS): Como fazer, ter (sinalizando do ar)? 
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Figura 21: Representação da sinalização em Libras da pesquisadora 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LP): Como você faria se tivesse um quadrado com  palitos de cada 

lado? 

AS1 (LS):  x ,  x , x , x  somar (sinalizando em cada lado do quadrado) 

AS1 (LP): Somaria x  mais x  mais x  mais x  mais.  

Prof. Pesq. (LS):  x  o que é? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o x ? 

AS1 (LS): Número cada palito de fósforo ter lado. 

AS1 (LP): O número de palitos de fósforo que tem o lado da figura. 

Prof. Pesq. (LS): O que significar letra P? 

Prof. Pesq. (LP): O que significa a letra P? 

 AS1 (LS): Perímetro. 

 AS1 (LP): Perímetro. 

Prof. Pesq. (LS): Papel você conseguir escrever o que significar x  também P dentro 

fórmula? 

Prof. Pesq. (LP): Você consegue registrar por escrito o que significa a letra x  e a 

letra P, nesta fórmula? 

Para a solicitação da pesquisadora, obtivemos o registro abaixo, mas, a 

simplificação da expressão algébrica, ou seja, a expressão não chegou a x4 . 
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Figura 22: Resolução do item c, da unidade um do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 Observamos que o AS1 utilizou o princípio de contagem para a resolução da 

unidade um, apresentou dificuldades na interpretação dos enunciados em língua 

portuguesa dos problemas propostos, compreendendo-os melhor quando 

interpretadas em língua de sinais.  

 Como forma de registro, utilizou a construção com os palitos de fósforos, bem 

como, a representação em forma de desenho, além da sinalização em Libras. 

 Percebemos que o AS1 conhece o significado do conceito de perímetro, e 

compreendeu que este representa a quantidade total de palitos de fósforo em cada 

figura. Substituiu por x  a quantidade de palitos da escrita aritmética anterior, sem 

finalizá-los como um processo operatório, ou seja, na fórmula, x4 . 

 Parece não haver compreensão por parte do educando AS1, sobre o 

significado operacional da incógnita x , embora tenha associado à incógnita com a 

escrita numérica 1, bem como, não demonstrou ter percebido que existe uma 

regularidade na sequência apresentada. 

  

Aluno surdo 2  (AS2) 

O aluno AS2, participou das discussões, porém realizou a unidade um por 

escrito informando somente os resultados finais. 
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Figura 23: Resolução da unidade 1 do aluno (a) AS2 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Apropriando-se dos diálogos realizados entre o docente e AS1, sobre de que 

forma deveria ser realizado o item a, da unidade um, o aluno AS2, construiu a figura 

com quatro palitos de cada lado da seguinte forma: 
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Figura 24: Construção da figura do item a, da unidade um, do aluno (a) AS2 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao contar a quantidade de palitos de fósforos sinalizou e registrou: 

AS2 (LS): 16 

AS2 (LP): Dezesseis. 

Figura 25: Resolução do item a do aluno (a) AS2 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Novamente, apoiando-se nas informações obtidas no diálogo entre a 

pesquisadora e os educandos AS1 e AS3, em que o aluno AS1 relatou como 

realizou o item b, desta unidade e seguindo o raciocínio do discente AS3, que 

afirmou que a soma da quantidade de palitos em cada lado do quadrado, nas figuras 

da sequência, obtém a resposta da quantidade total de palitos de fósforo para cada 

representação pictórica, inclusive para o item b. Dessa forma, a AS2, sinalizou e 

representou: 

Figura 26: Resolução do item b do aluno (a) AS2 

 

Fonte: Material da pesquisadora 



100 
 

 
 

AS2 (LS): 225 

AS2 (LP): Duzentos e vinte e cinco. 

Prof. Pesq. (LS): Como você fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Como você fez? 

AS2 (LS): Acho somar, ver. 

Figura 27: Representação da sinalização em Libras do AS2 obtida pela filmagem 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS2 (LP): Acho que pela soma, quarenta e cinco mais, quarenta e cinco mais, 

quarenta e cinco mais, quarenta e cinco igual a duzentos e vinte e cinco. 

Prof. Pesq. (LS): Responder como fazer unidade.  

Prof. Pesq. (LP): Responda como você fez sua unidade. 

AS2 (LS): Já. Não querer.  

AS2 (LP): Já respondi. Não quero mais. 

 A pesquisadora não insistiu, pois, percebeu que os raciocínios não estavam 

partindo do aluno AS2, e sim das discussões entre os colegas.  

 Após todas as discussões realizadas entre o docente e os discentes AS1 e 

AS3, sobre o item c, a AS2 apresentou os resultados para o respectivo item da 

unidade. 

Figura 28: Resolução do item c do aluno (a) AS2 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS2 (LS): x4  

AS2 (LP): Quatro vezes o x . 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número 4? 
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AS2 (LS): Quadrado lado 4. 

AS2 (LP): O quadrado possui quatro lados. 

Prof. Pesq. (LS): Quem é x ? 

Prof. Pesq. (LP): x quem é? 

AS2 (LS): Não saber. 

AS2 (LP): Não sei. 

Prof. Pesq. (LS): Olhar sequência, tentar perceber x  representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): Olhando a sequência tente perceber o que representa o x ? 

 Olhando para o colega AS3 que sinalizou: “Palitos lado”. O educando 

respondeu: 

AS2 (LS): Palitos lado. 

AS2 (LP): Quantidade de palitos em cada lado do quadrado. 

Prof. Pesq. (LS): Fórmula x4  encontrar resposta do quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula 4 vezes o x  encontra a resposta do quê? 

Novamente esperou que o colega AS3 ajudasse “Quadrado palitos todo”, e 

em seguida sinalizou: 

AS3 (LS): Quadrado cada, palitos todos.  

AS3 (LP): Quantidade total de palitos de cada quadrado. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Entender. 

Prof. Pesq. (LP): OK! Entendi. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

O aluno AS2, não realizou a leitura da unidade proposta, pois, em nenhum 

momento questionou algo sobre a mesma, não demostrando interesse em realizá-la. 

Estava sempre mexendo no celular, mesmo sem a permissão da pesquisadora, e 

esperava primeiro que os colegas realizassem os itens da unidade um para 

apropriar-se do raciocínio dos mesmos, para em seguida apresentar a sua 

resolução. Percebe-se que o AS2 cometeu o mesmo erro de cálculo que o discente 

AS1, no item b. 

Utilizou-se da contagem para resolver o item a da unidade um. Não houve 

compreensão, por parte do educado, da existência de regularidade de uma figura 

para outra, na sequência. 
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Aluno surdo 3 (AS3) 

Figura 29: Resolução da unidade 1 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Para o item a, da unidade um, o AS3, construiu a figura com quatro palitos de 

cada lado da seguinte forma: 
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Figura 30: Representação da figura da unidade 1 pelo aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Explicar o que você fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Você pode me explicar o que você fez? 

AS3 (LS): Quadrado (apontando para a primeira figura sinalizou no ar)  

Figura 31: Representação da sinalização em Libras do AS3 da primeira figura obtida pela 
filmagem. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LP): Na primeira figura o quadrado possui um palito de fósforo em cada lado. 

AS3 (LS): Aqui (apontando para a construção) eu saber ter (sinalizou no ar o 

quadrado com o número quatro em cada lado, como mostra a figura a seguir) somar 

4,4,4,4, resposta 16. 

Figura 32: Representação da sinalização em Libras do AS3 da figura construída com quatro 
palitos de lado, obtida pela filmagem. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS3 (LP): Aqui na figura que eu construí, eu sei que cada lado possui quatro palitos 

somando 4444   consigo a resposta 16. 

Prof. Pesq. (LS): Ok.  

Prof. Pesq. (LP): Ok. 

Assim o educando registrou em sua folha, primeiramente na forma de adição 

e após em forma de multiplicação.  

Figura 33: Resolução do item a do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Número 4 representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o número 4? 

AS3 (LS): Lado. (sinalizando o formato do quadrado) 

AS3 (LP): Os lados do quadrado 

Prof. Pesq. (LS): Outro número 4, representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o outro número 4? 

AS3 (LS): Palitos lado. 

AS3 (LP): Os palitos do lado do quadrado. 

Prof. Pesq. (LS): Número 16, representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o número 16? 

AS3 (LS): Tudo palitos. 

AS3 (LP): O total de palitos de fósforo. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Fazer letra b. 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Pode fazer letra b. 

 Então o aluno leu a letra b, da unidade e sinalizou: 

AS3 (LS): É 
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Figura 34: Representação da sinalização em Libras do AS3 da figura da letra b 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LP): É quarenta e cinco em cada lado? 

Prof. Pesq. (LS): Sim 

Prof. Pesq. (LP): Sim. 

 Representando a resolução do item b, da unidade um, da seguinte forma: 

Figura 35: Resolução do item b, da unidade um, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Você poder explicar? 

Prof. Pesq. (LP): Você pode me explicar? 

AS3 (LS): 45 palitos lado, 180 tudo palitos. 

AS3 (LP): 45 é o número de palitos em cada lado e, 180 são o total de palitos da 

figura. 

Prof. Pesq. (LS): Folha escrever. 

Prof. Pesq. (LP): Escreve na sua folha.  

Prof. Pesq. (LS): Pensar agora letra c. 

Prof. Pesq. (LP): Pense agora na letra c. 

 Observando a explicação dada a AS1 sobre o que representa a letra x , o 

discente apresentou o seguinte registro para o item c. 
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Figura 36: Resolução do item c, da unidade um, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número 4? 

AS3 (LS): 4 lado (contornando o quadrado por ela desenhado) 

AS3 (LP): São os quatros lados do quadrado. 

Prof. Pesq. (LS): Quem é x ? 

Prof. Pesq. (LP): x , quem é? 

AS3 (LS): Não saber quantos palitos fósforo. 

AS3 (LP): Quantidade de palitos de fósforo que eu não sei. 

Prof. Pesq. (LS):  x  representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o x ? 

AS3 (LS): Palitos, não sei, somar. 

AS3 (LP): Quantidade de palitos, que eu não conheço que usarei para somar. 

Prof. Pesq. (LS): Exemplo aqui, (apontando para a figura que desenhou na letra c),   

x  onde? 

Prof. Pesq. (LP): Neste exemplo que você desenhou onde está o x ? 

Passando o dedo na lateral da figura sinalizou:  

AS3 (LS):  
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Figura 37: Representação do significado da variável x  sinalizada pelo AS3, obtida por meio da 

filmagem. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Número 16 o que é? 

Prof. Pesq. (LP): E o número 16 o que representa? 

AS3 (LS): Tudo palitos. 

AS3 (LP): Todos os palitos. 

Prof. Pesq. (LS): Figura (apontando para todas as figura da sequência) ter todos 

palitos igual 16? 

Prof. Pesq. (LP): Todas as figuras têm o total de 16 palitos? 

AS3 (LS): Depende trocar. (apontou para a figura 1) ter 4, (apontando para a figura 

2), ter 8. 

AS3 (LP): Depende, pode trocar. Na figura 1 o total é de 4 palitos de fósforos, na 

figura 2 o total é de 8 palitos de fósforos. 

Prof. Pesq. (LS): Fórmula poder ficar sempre igual 16, 164  x ? 

Prof. Pesq. (LP): Na fórmula podemos deixar sempre o número 16 na resposta, 

164  x ? 

AS3 (LS): Sim, 16 todo palito fósforo. 

AS3 (LP): Sim, porque 16 é a quantidade total de palitos de fósforo. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Quando usar resposta 16, qual figura? 

Prof. Pesq. (LP): Ok!, Quando usaremos 16 como resposta, em qual figura? 

AS3 (LS): 44 . 

AS3 (LP): Quatro vezes quatro. 

Prof. Pesq. (LS): Aqui (apontando para a 3ª figura) resposta qual? 

Prof. Pesq. (LP): Na terceira figura, qual seria a resposta? 

AS3 (LS): 1234    

AS3 (LP): Quatro vezes três igual a doze. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Entender. 
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Prof. Pesq. (LP): OK! Entendi. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o AS3 obteve uma boa leitura e interpretação da unidade 

um, que se apresentava na língua portuguesa. Quando teve dúvidas, estas foram 

explicadas em língua de sinais pela pesquisadora e foram visíveis a todos os 

participantes da pesquisa, favorecendo, dessa forma, a compreensão de todos para 

a resolução da unidade proposta.  

A utilização da representação da figura, seja ela construída como os palitos 

de fósforo, desenhada ou sinalizada, pelo educando, serviu de base para o seu 

entendimento e resolução.  

Inicialmente o aluno utilizou a contagem dos palitos, um a um, para a 

sequência dada, mas houve avanços ao construir a figura do item a, com apenas um 

lado, apresentando uma diferença na qualidade do raciocínio, sinalizando seu 

entendimento de que os outros lados teriam a mesma quantia. A representação 

numérica, primeiramente, também foi realizada pela soma, e em seguida, pela 

multiplicação.  Não houve compreensão por parte do educando sobre a regularidade 

existente na sequência.  

Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula e apresentando que o número quatro representa a 

quantidade de lados da figura e o x  representa a quantidade de palitos de fósforo 

que há em cada lado da figura. Conseguiu entender numericamente que com a 

multiplicação desses dois componentes, encontramos o total de palitos de fósforo 

que forma a figura, mas não associou a variável x  com a posição que a figura 

assume na sequência e sim à quantidade de palitos de lado da figura, uma vez que 

o enunciado da unidade remeteu-o a pensar e analisar a quantidade de palitos de 

lado da figura. Houve entendimento que a fórmula é usada para encontrar a 

quantidade total de palitos de fósforo em cada figura.  

 

Aluno surdo 4 (AS4) 
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Figura 38: Resolução da unidade 1 do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

  
Ao receber a unidade um, o AS4 primeiramente contou a quantidade de 

palitos, utilizando como referência a cabeça dos palitos de fósforo, em cada figura 
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da sequência. Após, o educando, voltou ao enunciado realizou a leitura do mesmo e 

do item a, anotando o resultado deste item.  

Figura 39: Resolução do item a, da unidade um, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque 16? 

Prof. Pesq. (LP): Porque dezesseis? 

AS4 (LS): Bolinhas. Ver (apontando para a primeira figura da sequência), 4 bolinhas. 

(Apontando para a segunda figura da sequência) 4, 4 somar 8. (Apontando para a 

terceira figura da sequência) 8 e 4 somar, 12.  Aqui (apontando para o item a 12 e 4 

somar, 16). Par. 

AS4 (LP): É a quantidade de bolinhas. Veja, na primeira figura da sequência temos 

quatro bolinhas. Na segunda figura, temos quatro mais quatro, totalizando oito. Na 

terceira figura, temos oito mais quatro, doze. E aqui para o item a, teremos doze 

mais quatro, dezesseis. São números pares.   

 A professora pesquisadora pediu que o educando realizasse o item b. O 

mesmo realizou a leitura e passou a pensar sinalizando a quantidade de palitos em 

cada figura da sequência novamente, em seguida, escreveu em sua folha. 

AS4 (LS): 1454   

AS4 (L): Quatro vezes quarenta e cinco menos um. 

 Em seguida, passou a sinalizar “ 1511644  ”. Fazendo uma expressão 

negativa, riscou da expressão “-1”. A pesquisadora interviu pedindo que não fosse 

apagado nada, nem mesmo se estivesse errado. A docente, então indagou: 

Prof. Pesq. (LS): Porque você usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número quatro? 

AS4 (LS): Porque ter 4 palitos (apontando para a primeira figura da sequência). 

AS4 (LP): Porque a primeira figura da sequência têm quatro palitos de fósforo. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 45? 

Prof. Pesq. (LP): Porque usou o número quarenta e cinco? 

AS4 (LS): Quer 45 aqui (apontando para o item a). Eu fazer 144  , não conseguir.  
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AS4 (LP): O item a quer quarenta e cinco. Eu fiz quatro vezes quatro menos um, 

mas eu não consegui a resposta certa.  

Prof. Pesq. (LS): Porque usar ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou menos um? 

AS4 (LS): Ter quadrado 1. 

AS4 (LP): Porque temos sempre um quadrado. 

 O aluno então voltou a pensar sobre o exercício, apresentando como 

resposta: 

Figura 40: Resolução do item b, da unidade um, do aluno (a) AS4.  

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): O que você fazer? 

Prof. Pesq. (LP): O que você fez? 

AS4 (LS): Só tentar. 11801454  . Usar 4 porque 4 bolinhas ter (apontando para 

as cabeças do palitos de fósforo da primeira figura), 45 porque quer 45 palitos, -1 

porque ter quadrado 1.  Errado. 

AS4 (LP): Só tentei. Quatro vezes quarenta e cinco menos um, igual a cento e 

oitenta menos um. Usei o número quatro porque na primeira figura temos quatro 

palitos, o número quarenta e cinco porque a figura terá quarenta e cinco palitos de 

lado e menos um porque tem um quadrado, mas está errado. 

Prof. Pesq. (LS): Como saber errar? 

Prof. Pesq. (LP): Como você sabe que errou? 

AS4 (LS): Ver (apontando para a primeira figura) 3114  . Errar. 

AS4 (LP): Veja, na primeira figura, se fizer quatro vezes um, menos um, igual a três. 

Errado. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número quatro? 

AS4 (LS): Porque ter 4 bolinhas (apontando para as cabeças do palitos de fósforo da 

primeira figura). 
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AS4 (LP): Porque a primeira figura têm quatro palitos de fósforo 

Prof. Pesq. (LS): Porque vezes 1? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você multiplicou por um? 

AS4 (LS): Porque ter palito lado 1. 

AS4 (LP): Porque tem um palito em cada lado. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar menos 1?  

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou menos um?  

AS4 (LS): Porque ter quadrado 1. 

AS4 (LP): Porque tem um quadrado. 

 Então a professora pediu que o aluno resolvesse a letra c. O aluno AS3 

realizou a leitura e perguntou: 

AS3 (LS): Fórmula genérica, como? 

AS3 (LP): Como fórmula genérica? 

Prof. Pesq. (LS): Precisar fazer fórmula, esta fórmula precisar usar todos desenhos 

conseguir encontrar resposta certa. Primeiro desenho precisar ter 4 palitos de 

fósforo, segundo desenho, 8 palitos de fósforo.  

Prof. Pesq. (LP): Você precisa encontrar uma fórmula que ao utilizá-la consiga 

encontrar a resposta correta em todas as figuras. Na primeira figura, precisa ter 

quatro palitos de fósforos, na segunda figura, precisa ter oito palitos de fósforos.  

AS4 (LS): Porque usar x ? 

AS4 (LP): Porque devo usar letra x ? 

Prof. Pesq. (LS):  x  significar qualquer número, número poder trocar. Exemplo 

desenho 1 ter:  

Figura 41: Representação da sinalização em Libras do AS4, obtida por meio da filmagem 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Desenho 10 ter:  
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Figura 42: Representação da sinalização em Libras do AS4, obtida por meio da filmagem. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Figura x  ter:  

Figura 43: Representação da sinalização em Libras do AS4, obtida por meio da filmagem. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LP):  x significa qualquer número, e este pode mudar. Por exemplo, a 

figura um, tem um palito de fósforo em cada lado. A figura dez terá dez palitos de 

fósforo em cada lado. A figura x  terá x  palitos de fósforo em cada lado.  

AS4 (LS): Entender. 

AS4 (LP): Entendi. 

 Após realizar o item b, o educando passou a realizar o item c como podemos 

visualizar na imagem abaixo, e em seguida, voltou ao item b, riscando o sinal de 

menos um e colocando vezes um, organizando igual à expressão apresentada na 

letra c. 

Figura 44: Resolução do item b, da unidade um, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Após as anotações, a professora indagou: 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 
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Prof. Pesq. (LS): Porque você usou o número quatro? 

AS4 (LS): Porque ter 4 palitos aqui (apontando para a primeira figura da sequência), 

(apontando para a segunda figura da sequência) 4, 4 somar 8. (apontando para a 

terceira figura da sequência) 8, 4 somar 12. 

AS4 (LP): Porque a primeira figura da sequência tem quatro palitos de fósforo. A 

segunda figura terá quatro mais quatro, oito palitos. A terceira figura terá oito mais 

quatro, doze, 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar x ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque usou a letra x ? 

AS4 (LS):  x  qualquer número. 

AS4 (LP): Porque x  pode ser qualquer número. 

Prof. Pesq. (LS): Porque vezes 1? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você multiplicou por um? 

AS4 (LS): Quadrado um. 

AS4 (LP): Forma um quadrado.  

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o educando AS4 realizou a leitura e interpretação dos 

enunciados propostos.  

Utilizou como registro a Libras e os cálculos aritméticos. Percebeu que o total 

de palitos em cada figura era sempre par, e que existia uma regularidade de 

acréscimo de quatro palitos de uma figura para a outra. Associou que o x  é variável 

ao associá-lo a quantidade de palitos em cada lado da figura. Conseguiu expressar 

a sequência na linguagem matemática, ou seja, representando a fórmula algébrica.  

 

UNIDADE 2 

Aluno surdo 1 (AS1) 
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Figura 45: Resolução da unidade 2 do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Inicialmente, o AS1 contou e anotou a quantidade total de palitos de fósforo 

em cada figura, após representou por desenho o item a dessa unidade, afirmando 

que a figura terá um total de 12 palitos. Registrando: 
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Figura 46: Resposta do item a, da unidade dois, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): 12. 43  conseguir 12 

AS1 (LP): Doze. Três vezes quatro consegue a resposta doze. 

Prof. Pesq. (LS): Porque você usar 43 ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou três vezes quatro? 

AS1 (LS): Conseguir resposta 12. 

AS1 (LP): Para conseguir a resposta doze. 

Prof. Pesq. (LS): Porque não usar 26 ? Também resposta 12 

Prof. Pesq. (LP): Porque você não usou seis vezes dois? Que também tem como 

resposta doze. 

 Com expressão de afirmação, o AS1 voltou a olhar para o seu desenho, 

analisando-o, e então respondeu. 

AS1(LS): Não, ver (passando o dedo sobre a figura em que desenhou), triângulo 3 

lados.  

AS1 (LP): Não, observe a figura do triângulo tem três lados. 

Prof. Pesq. (LS): Ok!, Explicar, porque você usar 1243  . 

Prof. Pesq. (LP): Ok!, Você pode me explicar porque usou três vezes quatro igual a 

doze. 

AS1 (LS): 3 porque triângulo 3 lados, 4 porque lado 4 palitos, 12 é resposta. 

AS1 (LP): Três indica a quantidade de lados do triângulo, quatro indica a quantidade 

de palitos em cada lado e doze é a resposta. 

  Para a resolução da letra b, após fazer a leitura, o aluno perguntou: 

AS1 (LS): É  
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Figura 47: Representação da sinalização em Libras do AS1, obtida por meio da filmagem. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): É doze em cada lado. 

Após a confirmação da pesquisadora, ele passou a sinalizar: 

AS1 (LS): 12, 12, 12, somar, 36 resposta. 

AS1 (LP): Somando doze mais doze mais doze, obtêm-se a resposta 36. 

Em seguida, representou a seguinte resolução: 

Figura 48: Resposta do item b, da unidade dois, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Você conseguir explicar porque número 3 usar? 

Prof. Pesq. (LP): Você consegue me explicar porque usou o número 3? 

AS1 (LS): Triângulo 3 lados. 

AS1 (LP): Porque o triângulo possui três lados. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 12? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número doze. 

AS1 (LS): Quer 12 palitos de fósforo lado. 

AS1 (LP): Porque cada lado possui doze palitos de fósforo. 

Prof. Pesq. (LS): 36 significar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que significa o número 36? 

AS1 (LS): Todo palitos soma. 

AS1 (LP): Soma de todos os palitos. 

 Ao realizar a leitura da letra c, o educando voltou-se para a pesquisadora 

perguntando: 

AS1 (LS): Como? Não entender. 
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AS1 (LS): Como? Não entendi. 

Prof. Pesq. (LS): Não entender o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que você não entendeu? 

AS1 (LS): x  igual antes? 

AS1 (LP): . É igual antes? 

Prof. Pesq. (LS): Sim.  

O aluno voltou a olhar para a unidade anterior, analisou a sequência, 

realizando o registro realizado por ele, que circulamos em vermelho para melhor 

visualização: 

Figura 49: Registro do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Em seguida, registrou no item c, a seguinte resposta: x3 . Sendo indagada 

pela professora: 

Prof. Pesq. (LS): 3 mostrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O número três representa o quê? 

AS1 (LS): Triângulo lado. 

AS1 (LP): Os lados do triângulo. 

Prof. Pesq. (LS):  x  que é? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o x ? 

AS1 (LS): Palito 

AS1 (LP): Os palitos. 

Prof. Pesq. (LS): Palito do quê? 

Prof. Pesq. (LP): Quais palitos? 

AS1 (LS): todo. 

AS1 (LP): Todos palitos. 
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Prof. Pesq. (LS): Aqui x  (apontando para a fórmula x3 ) quem é? 

Prof. Pesq. (LP): Esse x  da fórmula, quem é? 

AS1 (LS): 1,2,3,4 ... número quantos palitos lado. 

AS1 (LP) Um, dois, três, quatro, quantidade de palitos de lado. 

Prof. Pesq. (LS): Fórmula x3  representar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula x3  representa o quê? 

AS1 (LS): É multiplicar 3 regra triângulo. 

AS1 (LP): É a regra, multiplicação do triângulo que tem três lados. 

Prof. Pesq. (LS): Ok!, letra b, você fazer 43  quer encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): Ok!, Na letra b você fez três vezes quatro para encontrar o que? 

AS1 (LS): Todos palitos ter fim. 

AS1 (LP): A quantidade total de palitos.  

Prof. Pesq. (LS): Regra x3  representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): A regra três vezes o x  representa o que? 

AS1 (LS): Todo palito triângulo. 

AS1 (LP): Quantidade total de palitos do triângulo. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 O AS1 conseguiu realizar a leitura e compreender o que as questões estavam 

pedindo, mas mostrou-se inseguro, solicitando algumas vezes, a confirmação da 

pesquisadora sobre a maneira de responder a unidade. Para a resolução o aluno 

utilizou-se de cálculos aritméticos, desenhos e sinalização em língua de sinais. 

 Organizou a fórmula matemática que expressa à sequência dada, informando 

que o número três representa a quantidade de lados do triângulo, e o  representa a 

quantidade de palitos de fósforo que a figura possui em cada lado, porém, não 

apresentou uma forma genérica de representar a quantidade total de elementos das 

figuras. Não houve percepção por parte do educando sobre a regularidade existente 

na sequência.  

 

 Aluno surdo 2 (AS2) 

Na unidade dois, o AS2 participou dos debates e discussões, mas não 

realizou o registro escrito, afirmando que este seria igual ao da colega AS3, não 
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apresentando dados a serem analisados. Mesmo assim, citaremos os debates entre 

o AS2 e AS3, da unidade dois, na resolução do aluno AS3. 

 

Aluno surdo 3 (AS3) 

Figura 50: Resolução da unidade 2 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao receber a unidade dois o AS3 desenhou em sua folha, a próxima figura 

com quatro palitos de lado. Ao terminar o AS2 respondeu: 

AS2 (LS): 12 palitos. 

AS2 (LP): Doze 
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  AS3 passou a contar e confirmou que para a quarta figura utilizariam doze 

palitos de fósforo. Após, os colegas AS2 e AS3 passaram a dialogar entre si com o 

intuito de encontrar uma maneira de representar os 12 palitos. 

AS3 (LS): . 

AS3 (LP): quatro vezes quatro. 

AS2 (LS): 16 

AS2 (LS): Dezesseis. 

AS3 (LS):  

AS3 (LP): Quatro vezes oito. 

AS2 (LS): 24 

AS2 (LP): Vinte e quatro 

O AS2 passou então a sinalizar os números de palitos de fósforo da 

sequência. 

AS2 (LS): 3, 6, 9, 12. 

AS2 (LP): Três, seis, nove, doze. 

AS3 (LS):  

AS3 (LP): Três vezes quatro. 

AS2 (LS): 12. 

AS2 (LP): Doze. 

 O AS3 olhou para a figura desenhada com quatro palitos de lado e afirmou: 

AS3 (LS): Certo! Porque (passando o dedo por cima dos lados do triângulo 

desenhado, sinalizou) 3. 

AS3 (LP): Certo! Porque o triângulo tem três lados. 

AS3 (LS): . 

AS3 (LP): Três vezes quatro é igual a doze. 

Prof. Pesq. (LS): Porque vocês usar 3 (apontando para a expressão ).? 

Prof. Pesq. (LP): Porque vocês usaram o número 3? 

AS3 (LS): Lado, lado, lado (formando a imagem de um triângulo). 

AS3 (LP): Os três lados do triângulo. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque usaram o número quatro? 

Prof. Pesq. (LS): 4 palitos lado. 

AS3 (LP): Pois cada lado tem quatro palitos. 
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Prof. Pesq. (LS): Ok! Pensar letra b. 

Prof. Pesq. (LP): Ok!, Pensem na letra b. 

 Os educando passaram a ler o item b. Então o AS2 sinalizou: 

AS2 (LS): . 

AS2 (LP): Três vezes quatro é doze. 

 Percebemos que houve confusão nesse item da unidade, pois os alunos 

buscavam encontrar a resposta final doze, sendo que o que deveriam encontrar era 

a quantidade total de palitos para a décima segunda figura.  

Mas, o AS3 com expressão negativa passou a analisar a sequência e o que 

havia respondido no item a. Após um tempo de análise sinalizou: 

AS3 (LS): 12,12,12.   

AS3 (LP): Doze, doze, doze. 

 Fazendo expressão como se tivessem entendido o AS2 sinalizou: 

AS2 (LS): Acho  

AS2 (LP): Acho que deve ser doze vezes cinco. 

Rascunhando na carteira o cálculo, respondeu: 

AS2 (LS): 60. 

AS2 (LP): Sessenta. 

Prof. Pesq. (LS): Porque você usar vezes 5? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você utilizou o número cinco na multiplicação? 

AS2 (LS): Porque (apontando para as figuras da sequência) 1, 2, 3, (apontando para 

a construção na letra a) 4, agora 5 ..., palitos lado. 

AS2 (LP): Porque cada figura possui um, dois, três, quatro, cinco, ...,  palitos de 

fósforo em cada lado. 

Prof. Pesq. (LS): Ok!  Mas aqui (b) quer 12, 12, 12 palitos (sinalizando o formato do 

triângulo com 12 palitos em cada lado, como mostra a figura abaixo). 

Figura 51: Representação da sinalização em Libras da pesquisadora 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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Prof. Pesq. (LP): Ok! Mas, na letra b a figura terá 12 palitos em cada lado do 

triângulo? 

 Neste momento, os alunos olharam para o enunciado da unidade e então, 

sinalizaram: 

AS3 (LS): Desculpar. 

AS3(LP): Desculpe. 

AS3(LS): Ver (Passando o dedo na primeira figura da sequência) 1,  (Passando o 

dedo na primeira figura da sequência) 2, (Passando o dedo na primeira figura da 

sequência)  3 , agora  12. 

AS3 (LP): Veja, a primeira figura têm um palito em cada lado, a segunda, dois 

palitos, a terceira, três palitos e agora terá doze palitos em cada lado. 

 Assim o AS3 apresentou o seguinte registro: 

Figura 52: Resposta do item b, da unidade dois, do aluno (a) AS3 

 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 12? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número doze? 

AS3 (LS): 12 palitos lado. 

AS3 (LP): Doze palitos de lado. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar vezes número 3? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou a multiplicação com o número três? 

AS3 (LS): Triângulo lado 3 

AS3 (LP): São os três lados do triângulo. 

Prof. Pesq. (LS): 36 representar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o número trinta e seis? 

AS3 (LS): Tudo palitos. 

AS3 (LP): Total de palitos. 
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Prof. Pesq. (LS): Ok! Agora pensar letra c. 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Agora pense no item c. 

 Após observarem o diálogo realizado entre a pesquisadora e o AS1, sobre o 

item c, o AS3 perguntou: 

 AS3 (LS): Agora igual explicar AS1, é? 

Figura 53: Representação da sinalização em Libras do AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LP): Agora é para fazer igual você explicou para a AS1, cada lado do triângulo 

é  x  ? 

Prof. Pesq. (LS): Sim. O que representar  x  ? 

Prof. Pesq. (LP): Sim. Mas o que representa o  x  ? 

AS2 (LS): Lado, olhar (sinalizando em cada figura da sequência a quantidade de 

palitos) 1, 2, 3 ... 

AS2 (LP): A quantidade de palitos de fósforo em cada lado da figura, um, dois, três... 

 Então AS3 registrou : 

Prof. Pesq. (LS): 3 o que é? 

Prof. Pesq. (LP): O que é o número três? 

AS3 (LS): 3 lado. 

AS3 (LP): Três lados. 

Prof. Pesq. (LS):  x   representar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o  x  ? 

AS3 (LS): Número palitos. 

AS3 (LP): O número de palitos. 

Prof. Pesq. (LS): Número palitos onde? 

Prof. Pesq. (LP): O número de palitos de onde? 

AS2 (LS): Triângulo lado. 

AS2 (LP): Do lado do triângulo. 

Prof. Pesq. (LS): Porque você usar resposta 12? 
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Prof. Pesq. (LP): Porque você usou como resposta o doze? 

AS3 (LS): Tudo palitos. 

AS3 (LP): Total de palitos. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Você usar ,  é número palitos lado. (apontando 

para a primeira figura) ? 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Você usou três vezes  x   igual a doze, e  x   é o número de 

palitos em cada lado do triângulo, então na primeira figura três vezes um é igual a 

doze? 

AS2 (LS): Não, 3. 

AS2 (LP): Não, é três. 

Prof. Pesq. (LS): Porque você usar resposta 12? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou como resposta doze? 

AS3 (LS): Não saber quantos. 

AS3 (LP): Não sei quantos. 

Prof. Pesq. (LS):  quantas respostas encontrar? 

Prof. Pesq. (LP): Três vezes  resposta quanto? 

AS3 fez expressão de interrogação, pensou apagou os registos e respondeu: 

AS3 (LS):  não saber quanto, usar “?” (dando risada) Pode? 

AS3 (LP): Posso usar três vezes  x   igual ao ponto de interrogação? 

Com a expressão afirmativa da pesquisadora o AS3 registrou: 

Figura 54: Resposta do item c, da unidade dois, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Número 3 o que é? 

Prof. Pesq. (LP): O número três o que é? 

AS3 (LS): Triângulo lado 3. 

AS3 (LP): Os três lados do triângulo. 
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Prof. Pesq. (LS): Quem é  x  ? 

Prof. Pesq. (LP): Quem é o  x  ? 

AS3 (LS): Palitos quantos ter aqui (apontando para as figuras da sequência 

pictórica). 

AS3 (LP): Quantidade de palitos em cada lado das figuras da sequência. 

Prof. Pesq. (LS): O que representar “?”? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o ponto de interrogação? 

AS3 (LS): Todo palito 

AS3 (LP): Total de palitos. 

Prof. Pesq. (LS): Palito ter onde? 

Prof. Pesq. (LP): Palitos que estão onde? 

AS3 (LS): Figuras 

AS3 (LP): Nas figuras. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Vale ressaltar que para essa unidade fizeram parte das discussões os alunos 

AS2 e AS3, mas, somente o AS3 apresentou o registro escrito, pois, a AS2, se 

recusou, ao afirmar que o registro escrito seria igual ao do AS3.  

Percebemos que a Libras é primordial para o raciocínio dos educandos, e  as 

estratégias de registros como o desenho, a escrita em língua portuguesa e os 

cálculos aritméticos, foram utilizadas para a resolução da unidade.  

O item b gerou dificuldade aos educandos para compreender que a décima 

segunda figura deveria ter doze palitos de fósforo de lado, e não o resultado final 

doze, como os educandos AS2 e AS3 buscava encontrar.  

O AS3 conseguiu transferir os dados da sequência pictórica para a linguagem 

matemática, expressando que o número três refere-se aos lados do triângulo, e que 

a incógnita  x   representa a quantidade de palitos de fósforo em cada lado da figura, 

uma vez que o enunciado remeteu-o a esse pensamento, porém, não representou 

de maneira genérica a quantidade total de elementos das figuras. Apresentou a 

fórmula matemática como sendo , utilizando o ponto de interrogação para 

representar genericamente a quantidade total de elementos das figuras.  

Não houve percepção por parte do aluno que a sequência possui uma 

regularidade de acréscimos de palitos de uma figura para outra. 
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Aluno surdo 4 (AS4) 

Figura 55: Resolução da unidade 2 do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Após a leitura, o AS4 contou os palitos em cada figura da sequência, 

registrando a quantidade total de palitos e a posição de cada figura assumida na 

sequência como podemos perceber no registro escrito acima. Em seguida afirmou: 

AS4 (LS): Parecer igual. 

AS4 (LP): Parece igual à unidade anterior. 

 Ao ler o item a, da unidade dois, o educando analisando a sequência 

sinalizou: 
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AS4 (LS): Ver 1ª 3 palitos ter, 2ª 3, 3 somar 6, 3ª 6 , 3 somar 9, 4ª 9,3 somar 12. 

AS4 (LP): Veja na primeira figura temos três palitos, na segunda temos três mais 

três totalizando seis palitos. Na terceira temos seis, mais três igual a nove palitos. E 

na quarta figura teremos nove mais três que é igual a doze palitos.  

 Ao ler o item b, o AS4 passou a analisar a sequência, sinalizando que o valor 

da figura anterior, somado com três, é o total de palitos da próxima figura da 

sequência. Dessa forma, passou a pensar em uma expressão algébrica que 

satisfizesse essa sequência sinalizando: 

AS4 (LS): ;  ; . Certo! Regra  

AS4 (LP): Três vezes um é igual a três. Três vezes dois vezes um é igual a seis. 

Três vezes três vezes um é igual a nove. Certo! A regra será três vezes o  vezes o 

número um. 

 Após registrar a resposta do item b, explicou: 

AS4 (LS): Escolher regra , parecer igual antes. Usar 3 porque 1ª figura ter 3 

palitos, x porque ter 1º desenho palito lado 1; 2º desenho palito lado 2, continuar, 

também  porque fazer dentro sempre triângulo um. 

AS4 (LP): Escolhi a regra três vezes x , vezes um, pois, se parece com a unidade 

anterior. Usei o número três porque na primeira figura temos três palitos de fósforo, 

o x  porque na primeira figura temos um palito em cada lado, na segunda figura, dois 

palitos e assim sucessivamente. A multiplicação por um, foi usada, pois, cada figura 

forma apenas um triângulo.   

 Dessa forma, o educando registrou a expressão algébrica do item c, 

registando por escrito. 

Figura 56: Resposta do item c, da unidade dois, do aluno(a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao ser solicitado que explicasse, o educando sinalizou: 
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AS4 (LS): 3 porque ter 1º desenho 3 palitos tudo.  x  ter 1º palitos lado 1, 2º lado 2. 

De novo 1 porque fazer triângulo 1. 

AS4 (LP): Utilizei o número três, pois, no primeiro desenho temos três palitos no 

total, o x , porque na primeira figura temos um palito de lado, na segunda temos dois 

palitos e assim sucessivamente. Novamente utilizei o número um, pois se formam 

apenas um triângulo. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o educando apresentou uma boa interpretação da unidade 

proposta. Seu pensamento esteve sempre ligado a sua sinalização em Libras, sendo 

está, primordial para o entendimento e solução da unidade proposta.  

O AS4 conseguiu perceber que de uma figura para outra na sequência havia 

uma regularidade de acréscimo de três palitos de fósforo. Percebeu que a expressão 

algébrica é a maneira mais rápida para solucionar os itens da unidade dois, 

conseguindo escrever a fórmula matemática, mesmo que está não se apresentou de 

forma simplificada. Não soube representar genericamente a quantidade total de 

elementos das figuras da sequência. Parecia ter compreendido que a incógnita  

refere-se à posição da figura ocupada na sequência, ao fazer o registro escrito no 

item c, porém, ao explicar em língua de sinais, afirmou que  x  representava a 

quantidade de palitos existente em cada lado das figuras. 

 

UNIDADE 3: 

Aluno surdo 1 (AS1) 
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Figura 57: Resolução da unidade 3 do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao receber o exercício abaixo, a primeira reação do AS1 foi: 

AS1 (LS): Não saber fazer. 

AS1 (LP): Não sei fazer. 

Prof. Pesq. (LS): 1 º você achar fazer o que? 

Prof. Pesq. (LP): O que você acha que deve fazer primeiro? 

AS1 (LS): Ver quantos ter cada. (apontando para as figuras da sequência). 
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AS1 (LP): Ver a quantidade de palitos que tem em cada figura. 

 Então passou a contar e registrar a quantidade total de palitos para cada 

figura. Em seguida, representou a próxima figura, por meio de desenho e contando a 

quantidade de palitos, registrou que para essa construção seria necessário 13 

palitos. 

 Passou então a resolver o item c, registrando inicialmente que a fórmula para 

essa sequência seria , apresentando-a para a pesquisadora que indagou: 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 3? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número três 

AS1 (LS): Igual antes, triângulo lado 3,  x palitos lado. 

AS1 (LP): Igual à unidade anterior, o número três representa a quantidade de lados 

do triângulo e o x representa a quantidade de palitos em cada lado. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Desenho antes este (apontando para a sequência da primeira 

unidade) sequência agora triângulos igual? 

Prof. Pesq. (LP): Ok! As figuras da sequência da primeira e da segunda unidade são 

iguais? 

AS1 (LS): Não 

AS1 (LP): Não. 

Prof. Pesq. (LS): Você achar regra   consegue resposta certa  toda figuras? 

Prof. Pesq. (LP): Você acha que usando a regra três vezes x  consegue encontra  

resposta certa  em todas as figuras da sequência? 

 O aluno voltou a analisar a sequência e passou a testar a fórmula  em 

cada figura, por meio de sinais. 

AS1 (LS):  

       . Não certo 

AS1 (LP): Três vezes um é igual a três. Três vezes dois é igual a seis. Não está 

certo. 

Prof. Pesq. (LS): Você precisa pensar regra conseguir resposta certa sequência, 

lembrar professora explicar regra precisar igual todas figuras própria sequência. Mas 

sequência precisar regra própria, exemplo unidade 1 sequência ter regra própria 

, depois unidade 2 triângulos, lembrar, ter regra própria , diferente unidade 
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um. Fórmula precisar só uma regra poder usar todas figuras própria sequência, se 

trocar outra sequência também precisar trocar regra. Entender. 

Prof. Pesq. (LP): Você precisa pensar em uma regra que consiga responder a 

sequência de maneira correta, você lembra que a professora explicou que a regra 

precisa ser igual para todas as figuras da sequência. Mas, cada sequência precisa 

de uma regra própria, exemplo na unidade um a sequência tinha a regra quatro 

vezes x, depois na unidade dois, com a figura dos triângulos, a regra era três vezes  

x  , sendo esta, diferente da unidade um. A fórmula precisa ser única para as figuras 

de cada sequência, se trocar a sequência, a regra também troca. Entendeu? 

AS1 (LS): Sim, ver esperar. 

AS1 (LP): Sim, vou ver espera. 

 Analisando a sequência que havia feito antes com a fórmula  e passou a 

acrescentar mais um, conseguindo a resposta correta. 

Figura 58: Resposta do item b, da unidade 3, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Os registros escritos foram feitos após as indagações da pesquisadora. 

Prof. Pesq. (LS): Porque você somar +1 aqui (apontando para a sequência numérica 

que o aluno realizou 4113  ; 7123  ; 10133  )?  

Prof. Pesq. (LP): Porque você somou um na sequência numérica que você fez? 

AS1 (LS): Antes não ter resposta certa 313   somar +1 conseguir 4 certa resposta. 

AS1 (LP): Antes usando três vezes um igual a três, a resposta não era a certa, mas 

se somar um consigo a resposta certa que é quatro. 

Prof. Pesq. (LS): Porque número 3 usar? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número três? 

AS1 (LS): Quadrado aqui 3 lados (figura 1), este igual dois quadrados.  
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Figura 59: Representação da sinalização em Libras do AS1 da figura 2 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Os quadrados possuem três lados que não são comuns e o palito que 

está ao meio é em comum para formá-los. 

AS1 (LS): 3 é lado quadrado, 1,2,3 (apontando na sequência numérica que ela fez) 

quadrado quantos ter. 

Figura 60  

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Três representa os lados do quadrado que não são em comuns e os 

números um, dois, três, representa a quantidade de quadrados que a figura possui. 

AS1 (LS): Colocar aqui (apontando para a sequência) +1, porque falta +1conseguir 

resposta certa. 

Figura 61: Sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS1 (LP): Somei mais um, porque faltava um para conseguir a resposta certa. 

 A pesquisadora pediu que o AS1 representasse por meio da escrita o que 

havia explicado, obtendo assim a resposta do item c. 

Prof. Pesq. (LS): Regra, 113  , encontrar resposta o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A regra três vezes x mais um é usado para encontrar a resposta do 

quê? 

AS1 (LS): Palitos todos. 

AS1 (LP): Quantidade total de palitos. 

Prof. Pesq. (LS): Como representar todos palitos encontrar desenho ter x   palitos 

lado? 

Prof. Pesq. (LP): Como você representaria a quantidade de palitos para a figura que 

possui  palitos em cada lado? 

AS1 (LS): Não saber, número acho. 

AS1 (LP): Não sei qual é o número. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 O AS1 realizou a leitura da unidade apresentando entendimento, em boa 

parte, mas necessitou intervenções pedagógicas na parte da generalização da 

fórmula. 

 Os registros utilizados foram o desenho, a escrita portuguesa e as 

sinalizações em Libras. Conseguiu expressar a fórmula matemática que rege a 

sequência dada, por meio de tentativas aritméticas, mas não soube representar de 

maneira genérica a quantidade total de elementos das figuras. Informou que a 

fórmula foi construída, de acordo com suas análises das figuras da sequência, 

sendo que o número três foi utilizado levando em consideração os três lados do 

quadrado que não são comuns para a próxima figura, o x  foi substituído pela 

quantidade de quadrados utilizados em cada figura da sequência e o número um da 

fórmula indica o lado em comum do quadrado nas figuras. Percebemos que o AS1 

não compreendeu que a variável x representa a posição que a figura assume na 

sequência e que está é responsável em fornecer a quantidade total de palitos 

necessários para formar a respectiva figura. 

 Não apresentou compreensão quanto à regularidade de acréscimo de uma 

figura para outra existente na sequência, porém, parece haver compreensão que a 
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fórmula serve para encontrar a quantidade total de elementos de cada figura, 

embora, não soube representar de maneira genérica a quantidade total dos palitos 

de fósforo.  

 

Aluno surdo 3 (AS3) 

Figura 62: Resolução da unidade 3 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao receber a unidade três o AS3 primeiramente contou a quantidade de 

palitos em cada figura, anotando-os. Em seguida, realizou a leitura do item a e em 

seguida perguntou: 

AS3 (LS): Fazer 2 desenhos? 

AS3 (LP): É para fazer dois desenhos? 
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Prof. Pesq. Sim, fazer 4ª, também 5ª figura?  

Prof. Pesq. (LP): (Sim, é para fazer a 4ª e a 5ª figura). 

A solução foi representada em forma de desenho e em seguida sinalizou:  

AS3 (LS): 13, porque 113  é 13. 

AS3 (LP): Treze, porque treze vezes um é treze. 

Prof. Pesq. (LS): 13 o quê? 

Prof. Pesq. (LP): Treze o quê? 

AS3 (LS): palitos de fósforo. 

AS3(LP): Palitos de fósforo. 

Prof. Pesq. (LS): 5ª figura, quantos palitos ter?  

Prof. Pesq. (LP): A 5ª figura, terá quantos palitos de fósforo? 

AS3 (LS): 16 

AS3(LP): Dezesseis. 

Prof. Pesq. (LS): Como você saber?  

Prof. Pesq. (LP): Como você sabe? 

AS3 (LS): Porque +3 (representação da sinalização do aluno) 

Figura 63: Representação da sinalização em Libras do AS3 obtidas por meio da filmagem 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LP): Porque sempre soma três. Da primeira figura para a segunda 

acrescentou-se três palitos, da segunda para a terceira também se acrescentou três. 

Prof. Pesq. (LS): + 3 como?  

Prof. Pesq. (LP): Como mais 3? 

AS3 (LS): Palitos de fósforo 4 (apontando para a primeira figura) +3, 7 (apontou para 

a segunda figura). 7 +3, 10 (apontou para a terceira figura).  13 (apontou para o 

desenho realizado na letra a) +3, 16.  



137 
 

 
 

AS3 (LP): A primeira figura tem total de quatro palitos de fósforo somando mais três, 

obtém-se sete o total de palitos da segunda figura, sete somando mais três, dez, o 

total de palitos da terceira figura, dez mais três, treze. Treze mais três dezesseis. 

 Para o item b, o AS3 realizou a leitura, e passou a pensar em uma fórmula 

que satisfizesse a sequência, apresentando a seguinte resposta em língua de sinais:  

AS3 (LS): Regra . 

AS3 (LP): A regra é treze vezes x . 

Prof. Pesq. (LS):  o que é? 

Prof. Pesq. (LP): O que é o x ? 

AS3 (LS): Cada quadrado ter. 

AS3 (LP): É a quantidade de fósforo de cada lado. 

Prof. Pesq. (LS): Como você fazer regra? 

Prof. Pesq. (LP): Como você fez a regra? 

Apontando para o item a, sinalizou: 

AS3 (LS): 13x1=13 

AS3 (LP): Treze vezes um é treze. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Saber regra precisa conseguir resposta certa todas figuras.  

Prof. Pesq. (LP): Ok! Você sabe que a regra precisa conseguir responde de maneira 

correta todas as figuras. 

O aluno concordou balançando a cabeça. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! 1ª figura todos palitos quantos?  

Prof. Pesq. (LP): Ok! Quantos palitos tem a primeira figura? 

AS3(LS): 4. 

AS3 (LP): Quatro. 

Prof. Pesq. (LS): Como você fazer usar regra? 

Prof. Pesq. (LP): Como você faria usando a regra? 

AS3 (LS):  (fazendo expressão negativa) 

AS3 (LP): Treze vezes um é igual a treze. (fazendo expressão negativa) 

Prof. Pesq. (LS): 13 é resposta figura 1ª?  

Prof. Pesq. (LP): Treze é a resposta da primeira figura? 

AS3 (LS): Não. 13 resposta certa aqui. (apontando para o desenho feito na letra a). 

AS3 (LP): Não, mas treze é a resposta correta da letra a. 
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Prof. Pesq. (LS): Sim, 4ª figura 13 palitos ter. Mas precisar 1 regra igual todos figura. 

Regra usar 1ª figura conseguir resposta certa 4. Regra usar 2ª figura conseguir 

resposta certa 7. Regra usar 3ª figura conseguir resposta certa 10. Regra usar 4ª 

figura conseguir resposta certa 13. Regra precisar certo resposta qualquer figuras 

sequência. Entender? 

Prof. Pesq. (LP): Sim, a quarta figura tem 13 palitos de fósforos. Mas você precisa 

uma única regra para todas as figuras. Usando a regra na primeira figura, 

conseguirá a resposta correta, 4. Usando a regra na segunda figura, conseguirá a 

resposta correta, 7. Usando a regra na terceira figura, conseguirá a resposta correta, 

10. Usando a regra na quarta figura, conseguirá a resposta correta, 13. A regra 

precisa dar a resposta certa em qualquer figura da sequência. Entendeu?   

AS3(LS): Sim. 

AS3 (LS): Sim. 

Então o AS3 realizou na folha o seguinte registro, que após perceber o erro 

apagou, mas como utilizamos a filmagem durante a realização das resoluções, é 

possível apresentarmos os registros que foram apagados. 

AS3(LS):  

        

       

       

Prof. Pesq. (LS): O que você fez aqui?  (apontando para o registro anterior). 

Prof. Pesq. (LP): O que você fez nesses cálculos? 

AS3 (LS): Tentar, encontrar regra. 

AS3(LP): Tentei encontrar a regra. 

Prof. Pesq. (LS): Você usar , , , . Porque usar número 4 vezes?  

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número 4 multiplicando por 1, 2, 3 e 4? 

AS3 (LS): Não sei, só tentar. 

AS3 (LP): Não sei, só tentei. 

Apontando na sequência feita a professora perguntou: 
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Prof. Pesq. (LS) Porque usar 4 vezes1, 2,3,4?  

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou 4 vezes o um, o dois, o três, o quatro? 

AS3 (LS): Quantos palitos ter figura 1º. 

AS3 (LP): É a quantidade de palitos que tem a primeira figura. 

Prof. Pesq. (LS): Porque você fazer -1, -2, -3, aqui? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você fez menos um, menos dois, menos três? 

A pesquisadora apontou. 

 

AS3 (LS): Conseguir certa resposta. 

AS3 (LP): Para conseguir a resposta certa. 

Prof. Pesq. (LS): Você acha regra pode números diferentes cada desenho? Lembrar, 

regra precisar igual todas figuras.  

Prof. Pesq. (LP): Você acha que a regra pode ter números diferentes para cada 

desenho? Lembra, a regra precisa ser igual para todas as figuras. 

Analisando as colocações a pesquisadora indagou: 

Prof. Pesq. (LS): , como fazer regra? 

Prof. Pesq. (LP): Quatro vezes um. Como você faria a regra? 

AS3 (LS): . 

AS3 (LP): Quatro vezes x . 

Prof. Pesq. (LS) : , como fazer regra?  

Prof. Pesq. (LP): Quatro vezes dois é oito menos um é sete, como ficaria a regra? 

AS3: . 

AS3 (LP): Quatro vezes x . 

Prof. Pesq. (LS): Como  conseguir resposta certa aqui 2º desenho? Veja 

. Porque usar -1? 
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Prof. Pesq. (LP): Como quatro vezes x consegue a resposta correta na segunda 

figura? Veja quatro vezes dois é oito. Então porque você usou -1? 

AS3(LS): Conseguir certa resposta. 

AS3 (LP): Para conseguir a resposta certa. 

Prof. Pesq. (LS): Agora , como regra?  

Prof. Pesq. (LP): Para quatro vezes três é igual a doze menos dois é dez, como 

ficaria a regra? 

Olhando para a sua sequência sinalizou 

AS3: . 

AS3 (LS): Quatro vezes x mais dois. 

Prof. Pesq. (LS): Lembrar não poder regras diferentes. Precisar só uma regra usar 

todas figuras. Pensa. 

Prof. Pesq. (LP): Não podemos ter regras diferentes. Precisamos apenas de uma 

regra para ser usada em todas as figuras. Pensa. 

O AS3 voltou a observar a sequência e as quantidades de palitos então 

sinalizou. 

AS3: 4, 7, 10, 13.  +3, +3, +3 

AS3: Quatro, sete, dez, treze. Sempre soma três. 

Prof. Pesq. (LS): Explica. 

Prof. Pesq. (LP): Me explica. 

AS3 (LS): 1º desenho 4 palitos +3, 7(apontando para a segunda figura)+3, 10. 

AS3 (LP): Na primeira figura temos quatro palitos, somando três, sete que é a 

quantidade de palitos da segunda figura. Sete mais três, dez, que é a quantidade de 

palitos da terceira figura. 

Prof. Pesq. (LS): Bom, continuar, pensar.  

Prof. Pesq. (LP): Bom, continue pensando. 

Rascunhando o aluno apresentou o seguinte raciocínio: 

AS3 (LS):  . Faltar 1. (com expressão de dúvida escreveu) 

. Ver. . . Certo! 

AS3 (LP) Três vezes x . Três vezes um é igual a três. Falta um (fazendo expressão 

de dúvida escreveu). Três vezes um é três, mais um quatro. Deixa eu ver. Três 

vezes dois seis, mais um, igual a sete. Três vezes três, nove mais um igual a dez. 

Certo! 
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Então o discente voltou na regra que havia escrito  e completou 

= ? 

Figura 64: Resposta do item b, da unidade três, do aluno(a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Explicando: 

AS3 (LS): 3 porque ter palitos.(apontando para os lados da figura). 

Figura 65: Sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LP): São os três lados do quadrado 

AS3 (LS):  quadrados quantos. 

AS3 (LP): A quantidade de quadrados existente em cada figura. 

AS3 (LS): +1 conseguir certa resposta. 

AS3 (LP): Somei um para conseguir a resposta certa. 

Prof. Pesq. (LS): , regra conseguir encontrar o quê?  

Prof. Pesq. (LP): A regra , usamos para encontrar o quê? 

AS3 (LS): Somar todo palito de fósforo. 

AS3 (LP): É soma de todos os palitos de fósforo. 
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Prof. Pesq. (LS): Porque usar “?”  aqui? 

 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o “?” aqui? 

AS3 (LS): Porque não saber resposta, sempre trocar. 

AS3 (LP): Porque ainda não sei a resposta e está esta sempre trocando. 

  

Discutindo os dados de forma individual: 

Houve dificuldade por parte do AS3 para interpretar o enunciado dos itens da 

unidade três, necessitado auxílio da pesquisadora para a compreensão. 

Percebemos que o AS3 utilizou a Libras para raciocinar durante a resolução da 

unidade. O aluno percebeu que existe uma regularidade de acréscimo de três 

elementos de uma figura para outra na sequência. Apresentou dificuldade na 

generalização, porém, utilizou- se de cálculos aritméticos para conseguir expressar a 

fórmula, mas não soube expressar genericamente a quantidade total de elementos 

das figuras. Não houve compreensão que a variável x  representa a posição 

ocupada pelas figuras na sequência. Houve compreensão, por parte do aluno que a 

fórmula serve para encontrar a quantidade total de elementos de cada figura, 

representando esse dado em forma de interrogação (“?”).  

 

Aluno surdo 4 (AS4) 
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Figura 66: Resolução da unidade 3 do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao receber a unidade três, o AS4, primeiramente colocou a posição de forma 

numérica (primeira, segunda, terceira, ...) em cada figura da sequência, em seguida, 

passou a contar a quantidade total de elementos em cada figura. Após, realizar a 

leitura do item a o AS4 solicitou o auxílio da pesquisadora para melhor 
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compreensão. O aluno recebeu a instrução em Libras, indicando que deveria 

encontrar a quantidade de palitos necessários para formar a quarta e quinta figura. 

Assim, o aluno passou a contar novamente a quantidade de palitos em cada 

figura sinalizando: 

AS4 (LS): 1ª 4. 2ª 7. 3ª 10. Esperar. (Apontando para as figuras da sequência) Par, 

ímpar, par. 

AS4 (LP): Na primeira figura temos quatro palitos, na segunda, sete, na terceira, 

dez. Espere. A primeira figura é par, a segunda é ímpar, a terceira é par.  

 Passou a pensar e sinalizar: 

AS4 (LS): 7 como? Espera.  

AS4 (LP): Como sete? Espera. 

 Pensou novamente e sinalizou; 

AS4 (LS): . Certo! 

AS4 (LP): Quatro vezes dois é igual a oito, menos um é igual a sete. Certo! 

 Genericamente o AS4 representou da seguinte forma o item a, respondendo a 

questão. 

Figura 67: Resposta do item a, da unidade três, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

  Com relação ao item b, a pesquisadora foi indagada se era para representar a 

fórmula. Após a afirmação da pesquisadora, o aluno apresentou o seguinte registro 

escrito: 

 

 

 

 



145 
 

 
 

Figura 68: Resposta do item b, da unidade três, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao ser solicitado uma explicação sobre a expressão organizada pelo aluno, o 

mesmo sinalizou: 

AS4 (LS): 4 usar porque ter 1ª desenho 4 palitos ter.  x  número ter cima.  

conseguir certo resposta aqui . 

AS4 (LP): Utilizei o número quatro que é a quantidade de palitos da primeira figura. 

O  x  é o número que tem em cima, e utilizei  para conseguir a resposta certa, 

veja aqui: quatro vezes um é igual a oito menos um é sete. 

Prof. Pesq. (LS): x  número tem cima, qual? 

Prof. Pesq. (LP): Qual é o número que indica o  x ? 

AS4 (LS): Aqui, desenhos 1ª, 2ª, 3ª, 

AS4 (LP): Aqui, primeira figura, segunda, terceira. 

Prof. Pesq. (LS): Regra , encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A regra , serve para encontrar o quê? 

AS4 (LS): Palitos tudo. 

AS4 (LP): A quantidade total de palitos. 
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Discutindo os dados de forma individual: 

A interpretação das questões da unidade três foi uma das dificuldades 

apresentada pelo AS4, que compreendeu com mais clareza quando interpretada 

pela pesquisadora em Libras, uma vez que seu raciocínio esteve ligado ao seu 

pensamento em língua de sinais. Durante a unidade não demonstrou ter percebido a 

regularidade existente na sequência. 

Buscou transferir os dados da sequência para a linguagem matemática, 

demonstrando a importância dessa forma de registro para a resolução da unidade. A 

fórmula foi organizada por tentativa, porém, não conseguiu escrever os dados que 

da sequência para a linguagem matemática de maneira incorreta. Parece ter 

compreendido que a variável  x  representa a posição assumida pelas figuras na 

sequência, por ter apresentado no registro escrito “coloque que tem número de 

cima” e em Libras explicou que representa a “primeira figura, segunda, terceira, ... ”. 

Houve compreensão por parte do aluno que a fórmula serve para encontrar a 

quantidade total de elementos de cada figura.  

 

UNIDADE 4 

Nessa unidade, a explicação sobre face de um cubo foi em comum aos 

alunos participantes da pesquisa que após realizarem a leitura foram indagados 

sobre seus conhecimentos sobre o significado de faces de um cubo. 

Prof. Pesq. (LS): Face, vocês conhecer? O que é Face própria cubo? 

Prof. Pesq. (LP): Vocês conhecem o que é a face de um cubo? 

AS1 (LS): Lado (apontando par o cubo) 

Figura 69: Sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LS): Facebook? 

AS3 (LP): Facebook? 

Prof. Pesq. (LS): Não, face própria cubo. 
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Prof. Pesq. (LP): Não, face de um cubo. 

AS1 (LP): É o lado do cubo. 

Prof. Pesq. (LS): Cubo, quantas faces ter? 

Prof. Pesq. (LP): Quantas faces tem um cubo? 

AS3 (LS): 6. 

AS3 (LP): Seis. 

AS1 (LS): 824  . 

AS1 (LP): Quatro vezes dois é igual a oito. 

Com expressão de interrogação, o AS3 sinalizou para o colega AS1. 

AS3 (LS): Não. 

AS3 (LP): Não. 

AS1 (LS): Certo, ver 824  (mostrando no cubo as faces laterais) 24 (apontando 

para a face superior e inferior) resposta 8. 

AS1 (LP): Está certo, veja quatro faces laterais vezes duas faces superior e inferior, 

obtêm-se a resposta oito. 

AS3 (LS): Não, ver (com o cubo do material dourado começou a apontar em cada 

face contando) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

AS3 (LP): Não, veja uma, duas, três, quatro, cinco e seis faces. 

AS1 (LS): Certo, 6. 

AS1 (LP): Certo é seis. 

Prof. Pesq. (LS): Agora vocês ver sequência 1ª, 2ª, 3ª, 4ª figura, fazer 5ª também 6ª 

figura ver faces conseguir ver, quantas ter? 

Prof. Pesq. (LP): Agora quero que vocês observem as figuras da sequência e façam 

a quinta e da sexta figura e, vejam quantas faces visíveis elas terão? 

 A partir desse momento cada aluno realizou as resoluções da unidade quatro 

em sua folha. 

 

Aluno surdo 1 (AS1) 
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Figura 70: Resolução da unidade 4 do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

O educando AS1 usando os blocos lógicos, construiu a quinta e a sexta figura 

respondendo: 
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Figura 71: Construção do item a, da unidade quatro, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): 10, porque 5 cima, 5 frente somar 10 face. 

AS1 (LP): Dez, porque temos cinco faces vistas em cima, cinco vista de frente e 

somando-as obtêm-se dez faces. 

 A pesquisadora pediu que representasse a construção em forma de desenho 

e verificasse se isso iria se confirmar.  AS1 realizou o desenho, contou e registrou a 

quantidade de faces, como mostra a imagem abaixo. 

Figura 72: Resolução do item a, da unidade quatro, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque antes avisar 10 faces, agora escrever 11? 

Prof. Pesq. (LP): Porque antes você me avisou que tinha dez faces e agora 

escreveu que tem onze faces? 

AS1 (LS): Esquecer, ter lado 1. 

AS1 (LP): Esqueci que tinha uma face lateral. 

Prof. Pesq. (LS) Porque escrever desenho 6º ter 13? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você escreveu que na 6ª figura terá treze faces? 

AS1 (LS): 6 frente, 6 cima, 1 lado, somar 13 
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AS1 (LP): Somando seis faces vistas de frente, seis faces vistas de cima e uma face 

vista na lateral, teremos treze faces. 

Prof. Pesq. (LS): Agora 8 cubos, faces conseguir ver quantas? 

Prof. Pesq. (LP): Agora com oito cubos, quantas faces conseguirá ver? 

AS1 (LS): . 

AS1 (LP): Seis mais dois é oito. 

Prof. Pesq. (LS): Não, ver (apontando para a sequência) 1º desenho, 2º, 3º,4º, 5, 6º, 

7º, 8º, quantas faces conseguir ver? 

Prof. Pesq. (LP): Não, veja, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª figura quantas faces 

conseguirá ver? 

AS1 (LS): Somar face todo? 

AS1 (LP): Somar todas as faces? 

Prof. Pesq. (LS): Não, conseguir ver o que. 

Prof. Pesq. (LP): Não, só o que conseguir ver. 

O aluno juntou mais dois cubinhos na sequência anterior que havia 6 cubos e 

disse em língua de sinais: 

AS1 (LS): 17 

AS1 (LP): Dezessete. 

Prof. Pesq. (LS): Porquê? 

Prof. Pesq. (LP): Porquê? 

AS1 (LS): 8 frente, 8 cima  lateral, somar 17. 

AS1 (LP): Somando oito faces vista de frente, oito faces vistas de cima e mais uma 

face vista na lateral obtêm-se dezessete. 

Figura 73: Resolução do item a, da unidade quatro do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Agora pensar letra c. 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Agora pense na letra c. 

 Realizando a leitura, respondeu: 

AS1 (LS): 120 cubos muito grande difícil. 
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AS1 (LP): Com 120 cubos é muito grande, vai ser difícil. 

 Colocou-se a pensar e analisar, então sinalizou: 

AS1 (LS): 6120  

AS1 (LP): Cento e vinte vezes seis. 

Prof. Pesq. (LS): Porque vezes 6? 

Prof. Pesq. (LP): Porque vezes seis? 

AS1 (LS): 6 faces. Eu não saber. 

AS1 (LP): Seis Faces. Eu não sei. 

Prof. Pesq. (LS): Sabe sim, pensar. 

Prof. Pesq. (LP): Sabe sim, pense. 

 Vale ressaltar que os dados do item c, desta unidade foram apresentados 

pelo AS1 apenas em língua de sinais. 

 Nesse momento o aluno AS3 apresentou as possíveis respostas sobre a 

forma de resolver a letra d, enquanto, houve debate entre o AS3 e a pesquisadora 

sobre a fórmula genérica, que depois de várias análises, o educando três afirmou 

que a fórmula seria 12  x , as análises de maneira detalhada serão apresentada a 

seguir. Após todas as discussões com o AS3, acompanhadas pela AS1, esta, após 

registrar em sua folha a resolução do item, manifestou-se em Libras. 

Figura 74: Resolução do item d, da unidade quatro, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): Consegui 

AS1 (LP): Consegui. 

Prof. Pesq. (LS): Explicar. 

Prof. Pesq. (LP): Explica-me. 
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AS1 (LS): (Apontando para a primeira figura da sequência, mostrando a face vista 

de frente e a face com vista superior)  (apontando para a face com vista lateral) 

3112  . (Apontando para a segunda figura da sequência, mostrando a face vista 

de frente e a face com vista superior de um dos cubos) + 1 (apontando para a face 

com vista lateral) 5122  . Conseguir todos desenhos. 

AS1 (LP): Na primeira figura, as duas faces, uma com vista frontal e outra com vista 

superior, mais uma face com vista lateral forma 3112  . Na segunda figura, as 

duas faces, uma com vista frontal e outra com vista superior, de apenas um cubo, 

mais uma face com vista lateral forma 5122  . 

Prof. Pesq. (LS): Porque você usou 12 , depois trocou  22 . O que é número 1, 

número 2? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou duas vezes um e depois trocou duas vezes dois. 

O que é esse número um e esse número dois? 

AS1 (LS): Quantos cubos. 

AS1 (LP): A quantidade de cubos. 

Prof. Pesq. (LS): Como fazer regra? 

Prof. Pesq. (LP): Como você faria a fórmula? 

 Após registrar afirmou: 

AS1 (LS): 12  x . 

AS1 (LP): Duas vezes x mais um. 

Prof. Pesq. (LS): Explicar regra. 

Prof. Pesq. (LP): Explica-me a fórmula. 

AS1 (LS): 2 é Cubo face frente, cima, x número 1, 2, 3, 4,  porque face lado. 

AS1 (LP): Dois representa as faces do cubo vista de frente e de cima, o  são os 

números um, dois, três, quatro, e soma um que é a face lateral. 

Prof. Pesq. (LS): Números 1, 2, 3, 4 representar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa os números um, dois, três, quatro? 

AS1 (LS): Número quantos cubos. 

AS1 (LP): A quantidade de cubos. 

Prof. Pesq. (LS): Regra 12  x  encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula 12  x é usada para encontrar o quê? 

AS1 (LS): Todo face. 

AS1 (LP): O total de faces. 
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 Após as discussões o docente pediu que o aluno registra-se o significado de 

cada item da fórmula que havia escrito. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

O educando AS1 realizou a leitura, mas necessitou da intervenção da 

pesquisadora para a interpretação e compreensão dos enunciados propostos.  

Utilizou como estratégias de registro a construção com o material dourado, o 

desenho dos cubos, a Libras e os cálculos aritméticos. Houve percepção que as 

figuras da sequência possuíam apenas uma face lateral visível, mas não houve a 

compreensão da regularidade de aumento de faces existentes na sequência. 

O educando não apresentou a resolução por escrito do item c, fez apenas por 

tentativa em língua de sinais.   

Percebemos que o AS1 utilizou-se do raciocínio do colega para encontrar a 

expressão algébrica que rege a sequência pictórica dada. Na explicação dada em 

língua de sinais, apresentou entendimento que a fórmula é usada para encontrar a 

quantidade total de faces em cada figura, porém, não compreendeu a relação 

existente entre a posição figural assumida na sequência e a quantidade total de 

faces em cada figura. 

 

Aluno surdo 3 (AS3) 

O AS3 realizou a contagem das faces em cada figura da sequência anotando-

as, em seguida realizou a leitura e passou a resolver os itens da unidade quatro. 
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Figura 75: Resolução da unidade 4 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 O discente construiu a quinta e a sexta figura abaixo, usando o material 

dourado. Em seguida respondeu: 
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Figura 76: Construção das figuras do item a, da unidade quatro, do aluno (a) AS3.  

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LS): 22 faces. 

AS3(LP): Vinte e duas faces. 

Prof. Pesq. (LS): Como encontrar resposta 22? 

Prof. Pesq. (LP): Como você encontrou resposta vinte e dois? 

AS3 (LS): Contar todas faces. 

AS3 (LP): Contei todas as faces. 

Prof. Pesq. (LS): Desenhar folha anotar só face conseguir ver. 

Prof. Pesq. (LP): Desenhe na folha e anote a quantidade de faces que você 

conseguir ver. 

 O aluno desenhou a quinta e a sexta figura, contou o número de faces visíveis 

e anotou. 

Figura 77: Resolução do item a, da unidade quatro, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Em seguida fez a leitura do item b, desta unidade, pensando e respondeu: 

AS3 (LS): 17 

AS3 (LP): Dezessete. 

Prof. Pesq. (LS): Como fazer encontrar resposta? 

Prof. Pesq. (LP): Como você fez para encontrar a resposta? 
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AS3 (LS): Somar 2. 

AS3 (LP): Somei dois. 

Prof. Pesq. (LS): Explicar como somar 2? 

Prof. Pesq. (LP): Me explica como somou dois? 

AS3 (LS): Aqui, (apontado para a primeira figura da sequência, relatou o número de 

faces visíveis) 23 , 5 (apontando para a segunda figura da sequência), 25 , 7 

(apontando para a terceira figura da sequência). Entender? Sequência +2,+2,+2. 

AS3 (LP): Aqui na primeira figura da sequência o número de faces visíveis é três 

mais dois obtemos cinco, que é o número de faces visíveis na segunda figura. Cinco 

mais dois é sete que é o número de faces visíveis da terceira figura. Entendeu? A 

sequência sempre soma dois. 

Prof. Pesq. (LS): Ok!, Escrever na folha. 

Prof. Pesq. (LP): Ok!, Escreva na sua folha.  

 O discente registrou da seguinte forma: 

Figura 78: Resolução do item b, da unidade quatro, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Para o item c, AS3 apresentou o seguinte registro: 

Figura 79: Resolução do item c, da unidade quatro, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar 3120 ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou cento e vinte vezes três? 

AS3 (LS): Primeiro desenho conseguir ver 3 faces, 120 cubos quer. 

AS3 (LP): Na primeira figura conseguimos ver três faces e cento e vinte é 

quantidade de cubos que teremos. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Como fazer regra? 
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Prof. Pesq. (LP): Ok! Como você faria a fórmula? 

AS3 (LS): x3  acho. 

AS3 (LP): Acho que seria três vezes  x . 

Prof. Pesq. (LS): Ver depois avisar. 

Prof. Pesq. (LP): Veja depois me avise. 

A primeira tentativa foi a seguinte: 

Figura 80: Primeira tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Regra 13  x , porque você aqui (apontando para a expressão 

313  ) não fazer -1? 

Prof. Pesq. (LP): Se a regra é três vezes o  x porque na expressão três vezes um, 

igual a três, você não diminuiu um? 

AS3 (LS): Porque 3 resposta, não precisar -1. 

AS3 (LP): Porque a resposta é três, não precisa diminuir um. 

Prof. Pesq. (LS): Porque depois diminuir -1, -2 aqui (apontando para as expressões 

51623   e 72933  )? 

Prof. Pesq. (LP): Porque diminuiu um, na expressão três vezes dois igual a seis 

menos um igual a cinco, e diminuiu dois na expressão três vezes três igual a nove 

menos dois igual a sete? 

AS3 (LS): Conseguir certa resposta. 

AS3 (LP): Para conseguir a resposta correta. 

Prof. Pesq. (LS): Lembrar você não poder muitas regras, só uma, precisar usar regra 

todas figuras. 

Prof. Pesq. (LP): Lembra você não pode ter muitas regras, somente uma que possa 

ser usada em todas as figuras. 

 AS3 (LS): +, - qualquer pode? 

AS3 (LP): Posso usar qualquer sinal soma ou subtração. 
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Prof. Pesq. (LS): Sim. 

Prof. Pesq. (LP): Sim. 

 O educando voltou a pensar, e depois de um tempo afirmou: 

AS3 (LS): Conseguir! 

AS3 (LP): Consegui! 

 Apresentando como resultado 

Figura 81: Generalização da fórmula do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): 2 representar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o número dois? 

AS3 (LS): Sequência +2,+2,+2 (apontando para as figuras da sequência). 

AS3 (LP): Em cada figura da sequência aumenta duas faces em relação a anterior. 

Prof. Pesq. (LS): x  representar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o  x ? 

AS3 (LS): Cubo quantos ter 1, 2, 3, 4 (apontando para as figuras). 

AS3 (LP): Quantidade de cubos que tem cada figura. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar +1? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou mais um? 

AS3 (LS): 1 lateral face (apontando para a face lateral visível). 

AS3 (LP): Um é a face lateral visível. 

Prof. Pesq. (LS): Regra 12  x  encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula 12  x  é usada para encontrar o quê? 
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AS3 (LS): todo face conseguir ver (apontando para as figuras da sequência). 

AS3 (LP): O total de faces visíveis em cada figura. 

Prof. Pesq. (LS): Você pode escrever folha explicar o que representar cada um, 

12  x ? 

Prof. Pesq. (LP): Você pode explicar o significado de cada item da expressão, ou 

seja, o que representa o número dois, a letra  x  e porque somou um? 

AS3 (LS): Sim. 

AS3 (LP): Sim. 

 O aluno escreveu e apresentou como resposta final: 

Figura 82: Resolução do item d, da unidade quatro, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

  

Discutindo os dados de forma individual: 

O educando AS3 realizou a leitura e compreendeu os enunciados da unidade 

que se apresentava na língua portuguesa. As estratégias de registro utilizadas foi à 

construção com o material dourado, o desenho dos cubos, a Libras e os cálculos 

aritméticos. Percebeu que as figuras da sequência possuíam apenas uma face 

lateral visível e que havia a regularidade de duas faces visíveis a mais de uma figura 

para a outra. Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica. Compreendeu que a fórmula é usada para 

encontrar a quantidade total de palitos de fósforo em cada figura, mas não 

compreendeu a relação existente entre a posição das figuras e a quantidade total de 

faces em cada figura. 
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Aluno surdo 4 (AS4) 

Figura 83: Resolução da unidade 4 do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao receber a unidade quatro, o AS4 começou a contar a quantidade de cubos 

em cada figura da sequência, sinalizando: 

AS4 (LS): 1, 2, 3, 4. 

AS4 (LP): Um, dois, três, quatro. 

Prof. Pesq. (LS): Onde você encontrar os números 1, 2, 3, 4? 

Prof. Pesq. (LP): Onde você encontrou os números um, dois, três, quatro? 

AS4 (LS): Aqui (apontando para as figuras da sequência). 

AS4 (LP): Aqui nas figuras. 



161 
 

 
 

Prof. Pesq. (LS): Você já ler? 

Prof. Pesq. (LP): Você já leu? 

O discente voltou ao enunciado da sequência e realizou a leitura e indagou: 

AS4 (LS): Face o que é? 

AS4 (LP): O que é face? 

 Com o material dourado a docente explicou: 

Prof. Pesq. (LS): Atividade, face significar cada lado cubo. Cubo ter 6 faces. Face ter 

nome quadrado quando desenho fazer, plano. 

Prof. Pesq. (LP): Na atividade face significa cada lado do cubo. O cubo possui seis 

faces. As faces do cubo recebem o nome de quadrado quando é realizada a 

planificação de uma face. 

AS4 (LS): Entender. 

AS4 (LP): Entendi. 

 O AS4 voltou a contar, agora as faces visíveis dos cubos da sequência, 

pensou e percebeu que de uma figura para outra aumentava duas faces visíveis, 

anotando uma expressão numérica sob as figuras. Em seguida sinalizou: 

AS4 (LS): Minha opinião, 2x . Porque aqui (apontando para a primeira figura da 

sequência) 3. (Apontando para a segunda figura da sequência) 23 , 5.  (Apontando 

para a terceira figura da sequência) 25 , 7. (Apontando para a quarta figura da 

sequência) 27  , 9. 

AS4 (LP): Em minha opinião, a expressão será x  mais dois. Porque na primeira 

figura da sequência temos três faces visíveis. Na segunda figura, temos três mais 

dois, cinco faces visíveis. Na terceira figura, cinco mais dois, sete. E na quarta figura, 

sete mais dois, nove. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Letra a quantas faces conseguir ver? 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Na letra a, quantas faces visíveis terão? 

 O aluno registrou inicialmente  

Figura 84: Primeira tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Como você encontrar 23  x ? 



162 
 

 
 

Prof. Pesq. (LP): Como você encontrou a expressão três vezes x  mais dois? 

AS4 (LS): Ter 3 faces aqui (primeira figura),  x  usar 5º desenho, +2 porque sempre 

mais dois (apontando para as figuras da sequência). 

AS4 (LP): Na primeira figura temos três faces, o  x  porque queremos a quinta figura 

e mais dois, pois a sequência aumenta de dois em dois. 

 Analisando as suas anotações nas figuras da sequência registrou de forma 

aritmética: 

Figura 85: Registro aritmético do número de faces da quinta figura, representado pelo aluno (a) 
AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 

Figura 86: Registro aritmético do número de faces da sexta figura, representado pelo aluno (a) 
AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Realizou o item b, da unidade quatro, também de forma aritmética 

Figura 87: Resolução do item b, da unidade quatro, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Para o item c, dessa unidade com 120 cubos, o aluno informou: 

AS4 (LS): 120 muito, usar  x  mais rápido responder. 

AS4 (LP): Cento e vinte é um muito, vou usar incógnita x para responder mais 

rápido. 
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 Passou a procurar uma expressão algébrica, por tentativa, representando 

inicialmente por “ x3 ”, a qual informou também na letra d, explicando ao ser 

indagado: 

AS4 (LS): 3 porque face ver aqui (primeira figura da sequência),  x  porque quer 120. 

AS4 (LP): Três porque é o número de faces visíveis na primeira figura e  x porque 

está pedindo para cento e vinte cubos. 

Figura 88: Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Regra x3 , conseguir resposta certa? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula três vezes x  consegue responder corretamente? 

AS4 (LS): Sim, ver (apontando para a segunda figura da sequência) , não 

errado. 

AS4 (LP): Sim, veja, para a segunda figura da sequência temos três vezes dois, não, 

está errado. 

O educando voltou a pensar em uma nova expressão algébrica, “ x3 ”, no 

intuito de encontrar o número de faces visíveis, apresentando o seguinte registro: 

Figura 89:Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 

Ao solicitar uma explicação sobre a nova fórmula algébrica, o educando 

explicou que o número 3 representa as três faces do cubo na primeira figura da 

sequência, e o “ x ” representa os números que estão em cima de cada figura 

(posição). 

A pesquisadora pediu que essa expressão fosse testada em algumas figuras 

da sequência para comprovar se realmente era válida a todas as figuras da 

sequência. O aluno então sinalizou: 

AS4 (LS): 5123  , certo. 6133  , erro. 
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AS4 (LP): Três mais dois, vezes um é igual a cinco, certo. Três mais três vezes um, 

seis. Errado. 

Percebendo o erro fez alterações na fórmula, trocando o sinal de adição pelo 

sinal de multiplicação, e acrescentando . Representando, novamente, o cálculo 

dessa nova expressão, da seguinte forma: 

Figura 90: Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao ser indagado sobre a expressão formada, ele justificou: 

AS4 (LS): Acho conseguir! Porque 3 ter face (apontando para a primeira figura da 

sequência), 120 quer cubos, 1 ter lado só 1. 

AS4 (LP): Acho que consegui! O número três representa o número de faces visíveis 

na primeira figura, cento e vinte porque é o número de cubos que está pedindo e 

um, pois, conseguimos visualizar apenas uma lateral. 

Prof. Pesq. (LS): Conseguir resposta certa todos desenhos (apontando para  a 

sequência)? Tentar aqui (segunda e terceira figura). 

Prof. Pesq. (LP): Você conseguiu a resposta correta em todas as figuras da 

sequência? Tente e verifique na segunda e na terceira figura. 

 Em seguida sinalizou: 

AS4 (LS): 51623  . 81933  . Erro. 

AS4 (LP): Três vezes dois, seis, menos um, cinco. Três vezes três, nove, menos um, 

oito. Errado. 

Prof. Pesq. (LS): Esperar, olhar desenhos de novo, perceber, depois tentar fórmula 

arrumar. 

Prof. Pesq. (LP): Espere. Observe as figuras novamente, perceba, depois tente 

organizar a fórmula. 

 O aluno retornou a sequência, observou a quantidade de faces visíveis em 

cada figura, sinalizando-as. Informou por meio da Libras que eram números ímpares 

e que sempre acrescentava-se duas faces de uma figura para a outra. Dessa forma, 

explicou apontando para a segunda figura da sequência:  
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Figura 91: Representação da sinalização em Libras do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS): 2,2 somar, 4, par, somar 1, ímpar. Também aqui (terceira figura) 3, 3 

somar 6, par,  

mais 1, ímpar. (Quarta figura), 4, 4 somar 8, par, somar 1, 9 ímpar. Certo. 

AS4 (LP): Na segunda figura da sequência se somarmos as duas faces visíveis da 

frente com as duas faces superiores visíveis, teremos quatro faces visíveis, e este é 

um número par, então se somarmos mais um, teremos um número ímpar. Na 

terceira figura da sequência se somarmos as três faces visíveis da frente com as três 

faces superiores visíveis terão seis faces visíveis, e é par, então se somarmos mais 

um, teremos um número ímpar. Na quarta figura da sequência se somarmos as 

quatro faces visíveis da frente com as quatro faces superiores visíveis terão oito 

faces visíveis, e é par, então se somarmos mais um, nove, número ímpar. Certo! 

 O discente retomou ao item c registrando e explicando: 

Figura 92: Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS): 120 porque face frente , face em cima  precisar ímpar. 

AS4 (LP): Cento e vinte representa as faces visíveis na frente, mais cento e vinte 

que representa as faces visíveis na parte superior e mais um, pois, precisa ser um 

número ímpar.  

Prof. Pesq. (LS): O que representar  x ? 
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Prof. Pesq. (LP): O que representa a letra  x ? 

AS4 (LS): Número em cima (apontando para a posição que as figuras ocupavam na 

sequência). 

AS4 (LP): Os números que estão em cima, primeiro, segundo, terceiro.  

Prof. Pesq. (LS): De novo , por quê? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou novamente a letra x ? 

AS4 (LS): Igual número 1º, 2º, 3º. Exemplo aqui 3º ter 3 frente, 3 em cima face, igual 

3º. Depois +1 precisar ímpar. 

AS4 (LP): Mesmo número primeiro, segundo, terceiro. Exemplo, na terceira figura 

temos 3 faces visíveis na frente e três faces visíveis em cima, quantidade igual a 

terceira posição.  Depois, somei um para precisar dar um número ímpar. 

Prof. Pesq. (LS): Onde? 1º, 2º, 3º, desculpe não ver. 

Prof. Pesq. (LP): Desculpe-me, não consigo ver o que você sinalizou, primeiro, 

segundo, terceiro. 

AS4 (LS): Tudo desenho cubo. 1º (apontou para a primeira figura) 1 cubo. 2º , 2 

cubos, 3º, três cubos. É tudo entender? 

AS4 (LP): São todos os desenhos dos cubos. Primeiro, na primeira figura temos um 

cubo. Em segundo, na segunda figura, temos dois cubos. Terceiro, na terceira 

figura, três cubos. Entendeu? 

Prof. Pesq. (LS): Sim. Fórmula 1 xx , encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): Sim. Esta fórmula,  x  mais  x  mais um encontra o quê?  

AS4 (LS): Face eu ver. 

AS4 (LP): As faces visíveis.  

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 Observamos que o educando AS4 realizou a leitura quando solicitado pelo 

docente. Fez uso do pensamento em Libras para sua organização, percebeu que a 

forma algébrica é o caminho mais rápido para realizar os cálculos, porém, não 

obtendo sucesso inicialmente na organização da expressão algébrica, utilizou-se de 

tentativas com os cálculos aritméticos. Percebeu que o total de palitos em cada 

figura era sempre ímpar e que existia uma regularidade de acréscimo de duas faces 

de uma figura para a outra.  
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Parece ter percebido que  representa a posição em que a figura assume na 

sequência, porém, não relacionou essa variável com a quantidade total de 

elementos em cada figura.   

Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica, embora não tenha escrito na forma simplificada. 

Parece que houve entendimento, por parte do AS4, que a fórmula é usada para 

encontrar a quantidade total de faces em cada figura. 

 

UNIDADE 5 

 

 Ao receberem a unidade os alunos começaram a contar a quantidade de 

faces, então a pesquisadora interviu pedindo que eles lessem o enunciado todo 

antes de começar a realizar as unidades propostas. Após realizar a leitura o 

educando AS1 sinalizou: 

AS1 (LS): Não face, quadrado quantos? 

AS1 (LP): Não é para contar as faces e sim os quadrados? 

Prof. Pesq. (LS): Certo, não ver face, ver cubos quantos. Cubo, quadrado diferente, 

cubo é sólido geométrico, ter 6 faces, quadrado é desenho plano papel, própria face 

cubo. (realizando a planificação de uma das faces do cubo do mateira dourado). 

Entender? 

Prof. Pesq. (LP): Certo, não é para ver quantas faces e sim quantos cubos. Cubo e 

quadrado são diferentes, o cubo é solido geométrico que possui seis faces, já o 

quadrado é a planificação de uma dessas faces. (a professora pesquisadora realizou 

a planificação de uma das faces do cubo) Entenderam. 

 Os alunos fizeram expressão de afirmativo. Em seguida, o AS3 perguntou: 

AS3 (LS): Poder fazer desenho usar peças, ver conseguir? 

AS3 (LP): Posso construir a figura com os blocos lógicos, para conseguir visualizar 

melhor? 

 Em seguida cada aluno resolveu em sua folha os itens da unidade, solicitando 

ajuda da pesquisadora quando sentiam necessidades. 
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Aluno surdo 1 (AS1) 

 
Figura 93: Resolução da unidade 5 do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Inicialmente o AS1 construiu as figuras da sequência pictórica, que o auxiliou 

na resolução da unidade cinco proposta. 
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Figura 94: Construção das figuras do item a, da unidade cinco, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Em seguida, o AS1 contou e anotou a quantidade de cubinhos em cada 

figura. Após, realizou a leitura e perguntou: 

AS1 (LS): Usar 5 cubos? 

AS1 (LP): É para usar cinco cubos? 

Prof. Pesq. (LS): Você fazer figura, ver (apontando para a sequência) 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 

agora 5ª, quantos cubos precisar? 

Prof. Pesq. (LP): Temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta figura, agora 

você irá fazer a quinta figura da sequência e ver quantos cubos ela terá?  

 O discente construiu a quinta figura, colocando cinco cubos para cada lado, 

deixando um ao centro, como mostra a imagem abaixo. 

Figura 95: Construção da figura do item a, da unidade cinco, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): 21. 

AS1 (LP): Vinte e um. 
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Prof. Pesq. (LS): Observar desenhos sequência, depois ver aqui (apontando para a 

construção feita pelo aluno), ver certo, errado qual. 

Prof. Pesq. (LP): Observe as figuras da sequência e veja se a sua construção está 

certa ou errada. 

 O AS3 interviu, auxiliando o AS1 a compreender que a quinta construção terá 

apenas quatro cubinhos em cada lado. Dessa forma, o AS1 construiu novamente, e 

contando a quantidade total de cubo respondeu em língua de sinais:  

AS1 (LS): 17 desculpar. 

AS1 (LP): Desculpa. Dezessete. 

Prof. Pesq. (LS): Como 17, explicar. 

Prof. Pesq. (LP): Como dezessete, me explica. 

AS1 (LS): Ver (apontando para a construção abaixo) 4, 4, 4, 4. Aqui (apontando para 

o centro) ter 1, todos usar. 

AS1 (LP): Veja cada lado da figura tem quatro cubinhos, inclusive para cima, e este 

cubinho no centro é em comum a todos os lados. 

Figura 96: Construção das figuras da sequência da unidade cinco do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Para a resolução do item b, o AS1 seguiu o mesmo raciocínio anterior 

sinalizando: 

AS1 (LS): 9 (para a esquerda), 9 (para a direita), 9 (para trás), 9 (para cima), +1 

(centro). 

AS1 (LP): Nove cubos da esquerda, nove cubos da direita, nove cubos para trás, 

nove cubos para cima e mais um cubo do centro. 

 Representando primeiramente 371999  .  

Prof. Pesq. (LS): Somar 1999  conseguir resposta 37. 
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Prof. Pesq. (LP): Como somando nove mais nove mais nove mais um você 

conseguir obter como resposta trinta e sete. 

 O discente voltou a olhar para a construção, sinalizando novamente: 

AS1 (LS): 9 (para a esquerda), 9 (para a direita), 9 (para trás), 9 (para cima), +1 

(centro). Desculpar, faltar 9. 

AS1 (LP): Nove cubos da esquerda, nove cubos da direita, nove cubos para trás, 

nove cubos para cima e mais um cubo do centro. Desculpe, faltou nove. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Responder folha. 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Responda na sua folha. 

 Apresentando o seguinte registro: 

Figura 97: Resolução do item b, da unidade cinco, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Para o item c, inicialmente o AS1 registrou por meio do cálculo: 

Figura 98: Tentativa de resolução do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Em seguida a pesquisadora foi indagada: 

AS1 (LS): Pensar primeiro regra, depois voltar aqui (apontando para o item c pode?  

AS1 (LP): Posso pensar primeiro na fórmula para depois voltar no item c? 

Prof. Pesq. (LS): Pode. 

Prof. Pesq. (LP): Pode. 

 Então o AS1 passou a sinalizar seguindo o formato da figura da sequência. 

AS1 (LS):  (para a esquerda),  (para a direita),  (para trás),  (para cima),  

(centro). 
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AS1 (LP):  cubos da esquerda,  cubos da direita,  cubos para trás,  cubos para 

cima e mais um cubo do centro. 

AS1 (LS): Regra 1 xxxx . 

AS1 (LP): A fórmula é 1 xxxx . 

Prof. Pesq.  (LS): Ok! Resumir fórmula. 

Prof. Pesq. (LP): Ok!, Como você simplificaria a fórmula. 

AS1 (LS): xxxx  , 14  x . 

AS1 (LP): xxxx  , quatro  mais um. 

Prof. Pesq. (LS): Ver regra consegue resposta certa aqui (apontando para a 1ª, 2ª, e 

3ª figura). 

Prof. Pesq. (LP): Veja se com a fórmula você consegue a resposta correta em todas 

as figuras da sequência. 

AS1 (LS): 14  x . 5114  . Errado. 

AS1 (LP): Quatro vezes  mais um. Quatro vezes um mais um, igual a cinco. Errado. 

 Esses dados foram possíveis pela filmagem, pois mesmo pedindo, o AS1 

acabou apagando alguns de seus registros que julgava estar errado.  

Prof. Pesq. (LS): Pensar! 

Prof. Pesq. (LP): Pense! 

 O educando passou a pensar e sinalizar.  

AS1 (LS): Ver, 414   precisar  conseguir certa resposta. 

AS1 (LP): Deixa-me ver, quatro vezes um é igual a quatro, preciso subtrair três para 

conseguir a resposta correta. 

Prof. Pesq. (LS): 4 o que é? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o número quatro? 

AS1 (LS): Cubo, 4 lado (sinalizando o contorno do cubo, contando somente as faces 

laterais, sem indicar a face superior e a face inferior). 

AS1 (LP): O cubo tem quatro faces laterais. 

Prof. Pesq. (LS): Cubo ter 6 faces, como você encontrar regra número 4 ? 

Prof. Pesq. (LP): O cubo tem seis faces, como você encontrou o número quatro da 

fórmula? 

 O aluno pensou e respondeu: 

AS1 (LS): 4 lado também cima ter desenho (apontando para a figura),  é quantos 

cubos ter lado, atrás figura. 
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Figura 99: Construção das figuras da sequência feitas pelo aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Quatro representa os três lados e a altura da figura e o  é a quantidade 

de cubos que a figura tem tanto nas laterais como para trás e para cima. 

Prof. Pesq. (LS): Porque você usar ? 

Prof. Pesq. (LP): E porque você usou menos três? 

AS1 (LS): Porque 414  , precisar  conseguir resposta . 

AS1 (LP): Porque quatro vezes um é igual a quatro e precisa diminuir um para 

conseguir a resposta um. 

AS1 (LS): Sempre ímpar responder. 

AS1 (LP): As respostas são sempre ímpares. 

Prof. Pesq. (LS): Regra 34  x  encontrar resposta do quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula quatro vezes  menos três encontra a resposta do quê? 

AS1 (LS): Tudo cubo. 

AS1 (LP): Total de cubos. 

Prof. Pesq. (LS): Escrever folha significar 34  x . 

Prof. Pesq. (LP): Escreva na folha o significado da expressão quatro vezes  menos 

três. 

 O registro do item d foi: 

Figura 100: Resolução do item d, da unidade cinco, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Em seguida retornou ao item c resolvendo-o.  
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Discutindo os dados de forma individual: 

O educando AS1 realizou a leitura após a solicitação da pesquisadora, 

precisou da intervenção da docente para a compreensão e resolução da unidade 

cinco. As estratégias de registro utilizadas foram à construção com o material 

dourado, a Libras e a contagem aritmética. Percebeu que os totais de cubos das 

figuras da sequência eram sempre ímpares. Conseguiu expressar a sequência na 

linguagem matemática, ou seja, representando a fórmula algébrica, por tentativa. 

Compreendeu que a fórmula é usada para encontrar a quantidade total de cubos em 

cada figura, mas não compreendeu a relação existente entre a posição figural e a 

quantidade total em cada figura. 

 

Aluno surdo 3 (AS3) 
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Figura 101: Resolução da unidade 5 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Apoiando-se na sequência construída com o material dourado, o AS3 contou 

e anotou a quantidade de cubinhos em cada figura da sequência, em seguida ao 

realizar a leitura do item a e, ao observar a explicação dada pela pesquisadora para 

o AS1, em que deveria encontrar a quantidade de cubinhos necessários para formar 
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a quinta figura, o AS3 passou a analisou a sequência dada, realizando a construção 

das figuras da sequência, como mostra a figura abaixo, respondeu: 

Figura 102: Construção da figura do item a, da unidade cinco, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LS): 21. 

AS3 (LP): Vinte e um. 

Prof. Pesq. (LS): Como você encontrar resposta 21? 

Prof. Pesq. (LP): Como você encontrou como resposta vinte e um? 

 Sorrindo respondeu: 

AS3 (LS): Ver, contar. 

AS3 (LP): Veja é só contar. 

 Passou então a contar a quantidade de cubinhos e em seguida sinalizou: 

AS3 (LS): Desculpar, 17. 

AS3 (LP): Desculpe é dezessete. 

 Para a resolução do item b, o AS3 realizou a leitura e perguntou: 

AS3 (LS): Fazer 6º, 7º, 8º, 9º, 10º desenho? 

AS3 (LP): É para fazer a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima figura? 

Prof. Pesq. (LS): Eu querer você encontrar cubos quantos ter 10º desenho, você 

precisar pensar como fazer. 

Prof. Pesq. (LP): Eu quero que você encontre a quantidade de cubos na décima 

figura, você precisa pensar como irá fazer. 

 Assim, a partir da construção da quinta figura, o aluno acrescentou um cubo 

em cada lado da figura (indicado por flechas vermelhas para melhor visualização) e 
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um cubo a mais para cima, totalizando quatro cubos a mais que a figura anterior, 

como mostra a imagem abaixo: 

Figura 103: Sinalização do aluno (a) AS3 para o acréscimo de cubos 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Obtendo assim, a quantidade de cubos que formam a sexta figura. A partir da 

sexta construção, o AS3 acrescentou novamente quatro cubinhos, um em cada lado 

da figura e um em cima, obtendo a quantidade de cubos que formam a sétima figura. 

Repetiu o mesmo procedimento com a oitava figura.  

A partir da nona figura, o discente apenas acrescentou no resultado anterior 

quatro cubinhos, anotando o resultado total de cubinhos para a nona e a décima 

construção. Apresentando assim, a resolução do item b: 

Figura 104: Resolução do item b, da unidade cinco, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Explicar o que anotar? 

Prof. Pesq. (LP): Explica-me o que você anotou? 

AS3 (LS): Aqui (apontando para a 6ª figura), ter 5 cubos cada (sinalizando os três 

lados da figura e para cima), antes (apontando para a construção cinco) resposta 
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417   porque ter cada (apontando para os três lados da figura e para cima) 

resposta 21. 

AS3 (LP): A figura seis possui cinco cubinhos, tanto nos três lados da figura como 

também para cima, como na figura cinco o total de cubinhos era de dezessete, então 

somando mais quatro, que corresponde aos três lados da figura e para cima, obtêm-

se a resposta vinte e um. 

AS3 (LS): Aqui (apontando para a 7ª figura), ter 6 cubos cada (sinalizando os três 

lados da figura e para cima), antes (apontando para a construção seis) resposta 

421  porque ter  cada (apontando para os três lados da figura e para cima) 

resposta 25. 

AS3 (LP): A figura sete possui seis cubinhos, tanto nos três lados da figura como 

também para cima, como na figura seis o total de cubinhos era de vinte e um, então 

somando mais quatro, que corresponde aos três lados da figura e para cima, obtêm-

se a resposta vinte e cinco. 

AS3 (LS): Aqui (apontando para a 8ª figura), ter 7 cubos cada (sinalizando os três 

lados da figura e para cima), antes (apontando para a construção sete) resposta 

425  porque ter  cada (apontando para os três lados da figura e para cima) 

resposta 29. 

AS3 (LP): A figura oito possui sete cubinhos, tanto nos três lados da figura como 

também para cima, como na figura sete o total de cubinhos era de vinte e cinco, 

então somando mais quatro, que corresponde aos três lados da figura e para cima, 

obtêm-se a resposta vinte e nove. 

AS3 (LS): Agora nove ter antes 8º 33429  . 10º também antes 9º 37433  . 

AS3 (LP): Na nona figura, com o resultado obtido na oitava figura que era vinte e 

nove mais quatro é igual a trinta e três. Décima figura também com o resultado da 

nona figura que era trinta e três, mais quatro igual a trinta e sete. 

 Percebemos que como o AS1, o AS3 também preferiu pensar na letra d antes 

de analisar a letra c. Fazendo algumas tentativas para encontrar a fórmula genérica, 

que acabou apagando ao perceber o erro, deixando registrado apenas a resposta 

correta, mas foi possível com o auxílio da filmagem, realizar as análises das 

anotações realizadas pelo educando que fez inicialmente: 

AS3 (LS): x3  

      14313   
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      24623   

AS3 (LP): Três vezes . Três vezes um, três, menos quatro igual a menos um. Três 

vezes dois, seis, menos quatro igual a dois.  

Prof. Pesq. (LS): 14313  . Você ter 3 reais dever 4 reais, quanto ficar 

devendo? 

Prof. Pesq. (LP): Três vezes um, três menos quatro igual a menos um. Se você tem 

três reais, mas deve quatro reais, quanto ficará devendo? 

AS3 (LS):  

AS3 (LP): Menos um. 

Prof. Pesq. (LS):  igual 1 cubo próprio desenho (apontando para a figura um). 

Prof. Pesq. (LP): Menos um é igual a um cubo da primeira figura. 

AS3 (LS): Não. 

AS3 (LP): Não. 

Prof. Pesq. (LS): Pensar! 

Prof. Pesq. (LP): Pense! 

 O aluno voltou a analisar e depois de um tempo sinalizou: 

AS3 (LS): Trocar.  

AS3 (LP): Trocar. 

E passou a registrar “ 34  x ”: 

AS3 (LS): 3414  . Errar. 

AS3 (LP): Quatro vezes um, quatro, mais três. Errado. 

AS3 (LS): Esperar. 

AS3 (LP): Espere. 

 Então o educando percebeu que não deveria somar e sim subtrair três 

unidades, por isso, alterou os dados que havia escrito “ 34  x ”, pelas anotações 

que podemos visualizar na imagem abaixo: 

Figura 105: Resolução do item d, da unidade cinco, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Explica o que fazer? 
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Prof. Pesq. (LP): Explica-me o que você fez? 

AS3 (LS): Usar 4 porque  sequência (apontando de uma figura para outra 

na sequência dada).  trocar 1, 2, 3.  porque cubo 1 conseguir ver faces 3. 

AS3 (LP): Usei número quatro porque a sequência está aumento quatro de uma 

figura para outra. Troco o  pelos números um, dois, três. Menos três porque cada 

cubo consegue-se ver três faces. 

Prof. Pesq. (LS): Número 1, 2, 3, representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): Os números um, dois, três, representam o que? 

AS3 (LS): Figuras (apontando para as construções da sequência). 

AS3 (LP): As figuras da sequência. 

Prof. Pesq. (LS): Regra 34  x , encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula quatro vezes x menos três encontra o quê?  

AS3 (LS): Resposta todo face. Não, cubo. 

AS3 (LP): A resposta total das faces. Não, dos cubos. 

 A pesquisadora solicitou que o educando registrasse de maneira escrita o 

significado da expressão. Após o registro, o AS3 retornou ao item c para aplicar a 

regra e apresentar a resolução do item. 

 Percebemos que para a figura cinco e seis, foi aplicada a regra errada, que 

passou despercebido pelo discente. Acreditamos que o AS3 tenha se confundido 

com a tentativa anterior em que a expressão era “ 34  x ”. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o educando AS3 realizou a leitura e interpretação dos 

enunciados propostos. Fez uso do pensamento em Libras para sua organização, e 

construção das figuras da sequência com o material dourado, para melhor 

compreensão e visualização da mesma. Utilizou a contagem aritmética para 

obtenção total dos cubos para as figuras mais próximas. Percebeu a regularidade de 

acréscimo de quatro (4) cubos, de uma figura para outra. Ao ser solicitado que 

obtivesse o resultado total de cubos para a quinquagésima segunda construção, 

percebeu que a forma algébrica era o caminho mais rápido para obtenção do 

resultado. Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica. Parece ter percebido que a variável  representa 

a posição da figura na sequência, uma vez que o AS3 registrou por escrito “figura” 
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os números que substituíram essa variável e, em Libras, explicou que os números 

um, dois, três, representam as figuras (apontando para as construções da figuras da 

sequência). Parece que houve entendimento, por parte do AS3, que a fórmula é 

usada para encontrar a quantidade total de faces em cada figura. 

 

Aluno surdo 4 (AS4) 

Figura 106: Resolução da unidade 5 do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao receber a unidade cinco, o aluno não realizou a leitura, perguntando: 



182 
 

 
 

AS4 (LS): Face também? 

AS4 (LP): É para ver o número de faces também? 

Prof. Pesq. (LS): Não, agora ver cubos quantos. 

Prof. Pesq. (LP): Não, agora é para ver o número de cubos. 

 O educando inicialmente construiu as figuras da sequência, como mostra a 

figura abaixo:  

Figura 107: Construção das figuras da sequência aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Em seguida, passou a contar a quantidade de cubos em cada figura, após, 

anotou no enunciado o número que representa a posição assumida pela figura na 

sequência, como podemos observar a seguir. 

Figura 108: Anotação do aluno (a) AS4 representando a posição da figura ocupada na 
sequência. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Para realizar a quinta construção, o educando passou a sinalizar: 

AS4 (LS): 1, 5, 9 , 945  , 1349  , 17413  . 

AS4 (LP): Um, cinco, nove. Um mais quatro cinco. Cinco mais quatro nove. Nove 

mais quatro treze. Treze mais quatro Dezessete. 

Anotando o resultado no item a, sinalizou: 

AS4 (LS): Parecer igual atividade antes. Ímpar número. Esperar tentar. 

AS4 (LP): Parece semelhante à atividade anterior. Os números são ímpares. Espera 

me deixa tentar.  

 O educando passou a expressar a forma algébrica primeiramente como 

podemos perceber: 
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Figura 109: Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar 144  ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou quatro mais quatro mais um? 

AS4 (LS): Aqui (apontando para a terceira figura) 4 porque ter aqui (apontando para 

a figura). 1 porque, ímpar. 

Figura 110: Representação da sinalização em língua de sinais do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LP): Quatro porque a construção da figura possui quatro partes, sendo três na 

base e uma altura. E um porque é o número ímpar.  

 O educando representou então para a quinta figura: 

Figura 111: Tentativa para encontrar o resultado da quinta figura feita pelo aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao perceber o erro, passou a fazer outras tentativas, também sem êxito. 
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Figura 112: Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Figura 113: Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar 155  ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque usou cinco vezes cinco mais um? 

AS4 (LS): 5 quer fazer, , porque falta lado figura. Espera Errado. 

AS4 (LP): Cinco, pois é a construção que queremos, mais um porque falta um lado 

da figura. Espera, está errado. 

 Apresentou então a seguinte resolução explicando: 

Figura 114: Tentativa para a generalização da fórmula do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS): 5 porque fazer 5ª. 4 porque desenho ter lado 4. 1 porque ímpar somar um. 

AS4 (LP): Cinco porque queremos fazer para a quinta figura. Quatro porque a figura 

tem quatro lados. Um porque somando um teremos um número ímpar. 

Prof. Pesq. (LS): Certo? 

Prof. Pesq. (LP): Está certo? 

AS4 (LS): Sim. 

AS4 (LP): Sim.  

Para o item b, o educando apresentou a seguinte resolução: 
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Figura 115: Resolução do item b, da unidade cinco, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Inicialmente multiplicando as posições da figura pedida, mas percebendo o 

erro, trocou o número dez pelo número 4, pela mesma justificativa dada 

anteriormente.  

 Apresentou a mesma expressão algébrica para a realização do item c e d da 

unidade. 

Figura 116: Resolução do item c e d do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao ser indagado pelo docente, o discente explicou: 

AS4 (LS):  número figura ter em cima. (apontando para os números que escreveu 

como mostra a imagem a seguir). 4 porque ter desenho 4 lados. 1ímpar, porque 

faltar um lado figura. 

Figura 117 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LP):  representa a posição que a figura ocupa na sequência. Quatro porque a 

figura apresenta três lados de base e uma altura, totalizando quatro. Um número 

ímpar que representa o lado que falta na base da figura. 
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Prof. Pesq. (LS): Fórmula “ 14x ”, encontrar o quê?  

Prof. Pesq. (LP): A fórmula “  vezes quatro mais um”, encontra a resposta do quê?  

AS4 (LS): Cubos todos. 

AS4 (LP): O total de cubos.  

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o educando AS4 realizou a leitura e interpretação dos 

enunciados propostos. Utilizou a Libras para a organização dos itens da unidade, 

utilizou a construção das figuras da sequência, com material dourado, para melhor 

compreensão e visualização. Percebeu que a forma algébrica é mais rápida para a 

resolução e, que existe uma regularidade de acréscimo de quatro cubos de uma 

figura para outra. Parece ter compreendido que a variável  representa a posição 

que a figura assume na sequência, uma vez que registrou de forma escrita “número 

cima”, e afirmou isso, com a explicação em Libras.  

Percebeu ainda, que os resultados sempre eram ímpares. Houve 

entendimento, por parte do AS4, que a fórmula é usada para encontrar a quantidade 

total de faces em cada figura, porém, não obteve sucesso ao expressar a sequência 

na linguagem matemática, ou seja, na forma algébrica.  

 

UNIDADE 6 

Aluno surdo 1 (AS1) 
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Figura 118: Resolução da unidade 6 do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Inicialmente o AS1, contou a quantidade de quadrados existentes em cada 

figura da sequência, em seguida realizou a leitura do item a e sinalizou: 

AS1 (LS): Quadrados ter  
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Figura 119: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): Todo 10. 

AS1 (LP): Há cinco quadrados na horizontal e cinco na vertical totalizando dez 

quadrados. 

Prof. Pesq. (LS): Olhar desenho sequência. 1ª figura, 2ª figura, 3ª figura, 4ª, 5ª, 6ª, 

7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Aqui 10ª figura quadrados quantos ter? Você tentar fazer 5ª figura, 

não, precisar encontrar quadrados próprio 10ª figura, não resposta 10. 

Prof. Pesq. (LP): Olhe para os desenhos da sequência. A primeira figura, a segunda, 

a terceira figura, a quarta, a quinta, a sexta, as sétima, a oitava, a nona, e a décima 

figura. Quantos quadrados terá a décima figura? Você tentou fazer a quinta figura, 

mas queremos encontrar a quantidade de quadrados da décima figura e não a 

resposta dez. 

AS1 (LS): Entender. 

AS1 (LP): Entendi. 

 Assim o As1 apresentou a seguinte resposta explicando em Libras: 

Figura 120: Tentativa de resolução da letra a, da unidade seis, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 

AS1 (LS): Ter  

Figura 121: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS1 (LS): Fazer . 

AS1 (LP): Tem dez quadrados na horizontal e dez quadrados na vertical. Fazendo 

dez veze dez é igual a cem. 

Prof. Pesq. (LS): Analisar desenho sequência, ver certo ou errado. 

Prof. Pesq. (LP): Analise os desenhos da sequência e verifique se está certo ou 

errado. 

 O aluno voltou a analisar as figuras da sequência e após algum tempo 

percebeu o erro apresentando, em seguida, uma nova explicação e resolução. 

AS1 (LS): 

Figura 122: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): Todo 20,  ter sobrar, todo 21. 

Figura 123: Resolução do item a, da unidade seis, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Tem 10 quadrados na horizontal e dez quadrados na vertical, totalizando 

20, somando com um quadrado que é em comum aos lados, temos um total de 21 

quadrados. 

 Após a apresentação dessa solução o educando voltou a contar nas figuras 

da sequência a quantidade de quadrados na vertical e na horizontal, apresentando o 

seguinte raciocínio para a segunda figura:  
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Figura 124: Representação da sinalização em Libras do AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 AS1 (LS): Entender, eu errado desenhar. Agora certo. 

AS1 (LP): Entendi, eu fiz errado o desenho. Agora está certo. 

Sinalizando representou: 

Figura 125: Representação da sinalização em Libras do AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): Todo 19 quadrado. 

AS1 (LP): Ao todo são dezenove quadrados.  

 Apresentando a seguinte resolução e explicação em Libras: 

Figura 126: Resposta do item a, da unidade seis, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): Ter 10 cima, 10 em baixo, ter um sobra, precisar menos. 

AS1 (LP): Temos dez quadrados na vertical e dez quadrados na horizontal, mas tem 

um quadrado em comum que precisa diminuir. 

 Para o item b, a primeira solução encontrada pelo AS1 foi:  
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Figura 127: Primeira tentativa de resolução da letra b, da unidade seis, do AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Em seguida passou a pensar em uma fórmula que satisfizesse essa 

sequência, apresentando primeiramente: 

Figura 128: Primeira generalização apresentada pelo AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Explicando o AS1 sinalizou que a letra a representa os quadrados na 

horizontal e b representa os quadrados na vertical e o número um representa o 

quadrado em comum nas figuras. 

 Ao ser indagado sobre o significado da letra , a resposta do aluno foi: 

AS1 (LS): Não saber, exemplo regra resposta. 

AS1 (LP): Não sei, é um exemplo de regra para a resposta. 

 Ao pensar na regra formada e aplicando-a na segunda figura, percebeu que a 

resposta estava errada. Então o AS1 passou a analisar novamente as figuras da 

sequência e chegou a uma nova expressão para representá-la. 

Figura 129: Segunda tentativa de generalização do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 

 Fazendo uma nova tentativa na segunda figura percebeu que está fórmula 

não satisfazia a sequência. Por isso, voltou a analisar as figuras da sequência 

sinalizando: 
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AS1 (LS): desenho 1º diferente, só quadrado 1, depois desenho 2º, 3º assim. 

Figura 130: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): A primeira figura é diferente tem apenas um quadrado, a partir da 

segunda figura há a mesma quantidade de quadrados na vertical e na horizontal, 

sendo que existe um quadrado em comum no encontro com a horizontal e a vertical.  

 Assim, representou como  a resolução da letra c da unidade. 

Fazendo a tentativa na primeira figura percebeu que a resposta estava correta, mas 

já na segunda figura, percebeu que a resposta estava errada.  

 Voltou analisar novamente as figuras da sequência e por meio de cálculos 

aritméticos apresentou uma nova resolução, , explicando: 

AS1 (LS): 4 lado quadrado, 1 porque primeiro desenho, -3 porque certa resposta. 

Certo.  

AS1 (LP): O número quatro representa os lados do quadrado, um porque é a 

primeira figura e diminui três para dar a resposta certa. Certo. 

AS2 (LS): . Errado. 

AS2 (LP): Quatro vezes dois é oito menos três é cinco. Errado. 

 Voltou a analisar e fazer novos cálculos apresentando, os seguintes registos: 

Figura 131: Cálculos apresentados pelo AS1 

    

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS1 (LS): Certo. 

AS1 (LP): Certo. 

 Apresentando em seguida a expressão algébrica e a explicação da mesma. 

Figura 132: Resposta do item c, da unidade seis, do aluno (a) AS1 

 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 A explicação em Libras pelo AS1 foi a seguinte: 

AS1 (LS): 2 lado ter em baixo também cima,  desenho 1º, 2º, 3º ter quadrados cima 

ou baixo, -1 porque sobra quadrado. 

AS1 (LP): O número dois representa a vertical e horizontal, o   representa as 

quantidades de quadrados, da vertical ou da horizontal, em cada figura, primeira, 

segunda, terceira e subtrai um, pois no encontro dos quadrados da horizontal com a 

vertical há um quadrado em comum. 

Prof. Pesq. (LS): Fórmula  encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula  serve para encontrar o quê? 

AS1 (LS): Número ímpar. 

AS1 (LP): Os números ímpares. 

 Em seguida o AS1 retornou ao item b, apresentando uma nova resolução 

para a unidade.  

Figura 133: Resposta do item c, da unidade seis, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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Discutindo os dados de forma individual: 

 Analisando os registros obtidos na unidade seis, percebemos que o AS1 

apresentou dificuldades em perceber como as figuras da sequência estavam 

estruturadas, ou seja, com a mesma quantidade de quadrados na vertical e na 

horizontal, e que no encontro delas havia um quadrado em comum. Outro desafio 

relacionou-se a compreensão do item a, em que o educando buscava encontrar a 

resposta dez, sendo que o objetivo era encontrar a quantidade de quadrados para a 

décima figura, necessitando da intervenção da pesquisadora para que houvesse o 

entendimento e assim, fosse possível a resolução de maneira correta. A 

generalização também gerou certa dificuldade, mas, por meio de tentativas 

utilizando os cálculos aritméticos e o raciocínio que se estruturou basicamente pela 

Libras, conseguiu transferir os dados da sequência pictórica para a linguagem 

algébrica, mas não soube representar genericamente a quantidade total de 

elementos das figuras. Parecia ter associado a variável , a posição assumida pela 

figura na sequência, ao registrar de forma escrita, 

, porém ao realizar a explicação em língua de 

sinais, indicou que  representava a quantidade que quadrados existentes em um 

dos lados da figura, seja na posição vertical ou horizontal, demonstrando assim, que 

não houve a compreensão que a variável  é operacional. Dessa forma, não 

demonstrou ter compreensão da relação existente entre a posição da figura e a 

quantidade total de elementos.  

 O AS1 parecia ter apresentado compreensão de que a expressão algébrica 

serve para encontrar a quantidade total de elementos de cada figura, porém, tanto 

no registro escrito como sinalizado, indicou que a fórmula serve para 

. 

 

Aluno surdo 3 (AS3) 
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Figura 134: Resolução da unidade 6 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

  Ao receber a unidade seis, primeiramente o AS3 observou e anotou a 

quantidade de quadradinhos em cada figura, em seguida, leu o item a e perguntou: 

AS3 (LS): 10º desenho? 
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AS3 (LP): Décima figura? 

Prof. Pesq. (LS): Sim. 

Prof. Pesq. (LP): Sim. 

 Então, observando a sequência sinalizou: 

AS3 (LS): 1º 1, 2º 3, 3º 5, 4º 7. +2+2+2. 

AS3 (LP): Primeira figura 1 quadrados, segunda, três quadrados, terceira, cinco 

quadrados, quarta, sete quadrados. Sempre acrescenta dois quadrados. 

 Assim, apresentou o seguinte registro: 

Figura 135: Resposta do item a, da unidade seis, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 AS3(LS): 19 quadrados. 

AS3 (LP): Dezenove quadrados. 

Prof. Pesq. (LS): Como você fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Como você fez? 

AS3 (LS): Aqui (apontando para a 4ª figura) 7 + 2, 9. 9+2, 11. 11+2, 13. Sempre +2. 

AS3 (LP): A quarta figura possui sete quadrados, mais dois, nove. Nove mais dois 

onze. Onze mais dois treze. Sempre somei dois. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Pensar letra b. 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Pense na letra b. 

AS3 (LS): Muito fazer! 

AS3 (LP): É muito para fazer! 

Prof. Pesq. (LS): Pensar diferente fazer. 

Prof. Pesq. (LP): Pense em uma maneira diferente de fazer. 

AS3 (LS): 55x4, difícil, acho precisa vezes, vou fazer, 11,12, 13 ... (dando risada). 

AS3 (LP) Cinquenta e cinco vezes quatro, acho que preciso fazer utilizando a 

multiplicação. Vou fazer as figuras onze, doze, treze... (rindo). 

Prof. Pesq. (LS): Não, demorar muito. Precisar pensar diferente. Pensar na 

sequência. 
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Prof. Pesq. (LP): Não, vai demorar muito. Você precisa pensar diferente. Pense na 

sequência. 

 Observando a sequência o AS3 sinalizou: 

AS3 (LS): 3. 

AS3 (LP): Três. 

Prof. Pesq. (LS): Porque 3? 

Prof. Pesq. (LP): Porque três? 

AS3 (LS): 3 quadradinho (apontando par a figura 2 da sequência). 

AS3 (LP): A figura dois da sequência tem três quadradinhos. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Onde ter 3 quadrados aqui (apontando para a figura 3 e 4)? 

Prof. Pesq. (LP): OK! E onde estão os três quadrados na figura três e quatro? 

 O aluno voltou a olhar para a sequência analisou-a e em seguida sinalizou: 

AS3 (LS): +2, +2, +2 (apontando para as figuras da sequência). 55x2? Esperar, 

pensar. Acho 1º vezes depois + 

AS3 (LP): A sequência aumenta sempre dois quadrados de uma figura par a outra. 

Então cinquenta e cinco vezes dois. Espera, deixa-me pensar. Acho que primeiro 

preciso fazer vezes e depois somar. 

 Passou então a representar a sequência utilizando a multiplicação, como 

mostra a figura a seguir.  

Figura 136: Representação da sequência na forma aritmética 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3(LS): Perceber ter número 1 sempre igual, ter número 1,3,5,7,9,11 diferente. 

AS3 (LP): Percebi que o número um é igual para todas as multiplicações, mas os 

números um, três, cinco, sete, nove e onze são diferentes. 

Prof. Pesq. (LS): Você perceber mais o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que mais você percebeu? 

AS3 (LS): Precisar pensar  primeiro. 
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AS3 (LP): Preciso pensar primeiramente no  

Prof. Pesq. (LS): Pensar, mas lembrar não poder ter diferentes números, precisar 

uma regra igual todas figuras.  

Prof. Pesq. (LP): Pense, mas lembre-se que não pode haver números diferentes, 

precisa uma única fórmula que sirva para todas as figuras. 

 O aluno voltou a analisar a sequência, sinalizando as quantidades totais de 

quadrados em cada figura, em seguida em Libras disse: 

AS3 (LS): +2, +2, +2 (apontando para as figuras da sequência). 

AS3 (LP): Sempre acrescenta dois quadrados de uma figura para a outra. 

 Nesse momento o educando passou a observar a sequência e registrou por 

tentativa: 

Figura 137: Tentativa numérica do AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao perceber que estava correto, apresentou a resposta para o item b, da 

seguinte forma: 

Figura 138: Resolução da letra b da unidade 6 do aluno (a)AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Em seguida para o item c, da unidade seis, o aluno apresentou o seguinte 

registro escrito com a devida explicação em Libras: 

Figura 139: Resolução da letra b, da unidade seis, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS3 (LS): Número 2 usar porque sempre +2,  ter desenho aqui 1º, 2º, 3º ... 

(apontando para as figuras da sequência), -1 porque precisar encontrar resposta 

certa. 

AS3 (LP): Utilizei o número dois, pois a sequência está aumentando sempre dois 

quadrados, o  representa o número em que as figuras assumem na sequência e 

usei menos um, para encontrar a resposta correta. 

Prof. Pesq. (LS): Fórmula  usar encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula é usada para encontrar o quê? 

AS3 (LS): Todo quadrado. 

AS3 (LP): O total de quadrados 

Prof. Pesq. (LS): Todo quadrado do quê? 

Prof. Pesq. (LP) O total de quadrados do quê? 

AS3 (LS): Certo quadrado desenho. 

AS3 (LP): Os quadrados das figuras. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Percebemos que para a resolução da unidade seis o AS3 utilizou como 

registros principalmente os cálculos aritméticos e a Libras.  Durante a resolução nos 

parece que o aluno apresentou um pouco de dificuldade com relação à 

generalização da expressão algébrica, mas, por meio de suas análises na sequência 

pictórica, percebeu que existia uma regularidade de acréscimo de dois quadrados de 

uma figura para outra.  Dessa forma, conseguiu transferir os dados da sequência, 

mesmo que por tentativa, para a linguagem matemática de maneira correta, porém 

não apresentou uma forma genérica de representar a quantidade total de elementos 

das figuras, ficando, portanto, a expressão incompleta.  

Parece que o AS3 compreendeu que a variável  representa a posição das 

figuras ocupadas na sequência, por ter apresentado no registro escrito “numero 

figura” e confirmado em Libras que representa “ter desenho aqui 1º, 2º, 3º... 

(apontando para as figuras da sequência)”, porém, não demonstrou ter 

compreensão da relação existente entre a posição da figura e a quantidade total de 

elementos.  
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Houve compreensão por parte do aluno que a fórmula serve para encontrar a 

quantidade total de elementos de cada figura, porém, não apresentou uma maneira 

de representar esse dado de forma genérica.  

 

Aluno surdo 4 (AS4) 

Resolução da unidade 6 do aluno (a) AS4 
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Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao receber a unidade seis, o AS4 inicialmente colocou a posição nas figuras 

da sequência contando, em seguida, a quantidade de quadrados em cada figura 

anotando-os. Após, leu o item a e, em sua resolução buscou encontrar o total de dez 

quadrados, como mostra a resolução a seguir: 

Figura 140: Tentativa de resolução da letra a, da unidade seis, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS4 (LS): 10 quadrados certo? 

AS4 (LP): Encontrei dez quadrados, está certo? 

Prof. Pesq. (LS): Não, precisar encontrar quadrados quantos ter desenho 10º, ver, 

ter sequência 1º desenho, 2º desenho, 3º desenho, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, aqui 10º 

desenho quadrados quantos? 

Prof. Pesq. (LP): Não você precisa encontrar a quantidade de quadrados que terá a 

décima figura. Veja na sequência temos a primeira figura, a segunda figura, a 

terceira figura, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima. 

Aqui a décima figura quantos quadrados terá? 

 Compreendendo o educando passou a representar por meio de desenhos a 

resolução para a décima figura, anotando a quantidade de quadrados em cada 

figura representada, indicando que a décima figura teria um total de dezenove 

quadrados, como mostra a figura a seguir. 

Figura 141: Resolução da letra a, da unidade seis, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 
AS4 (LS): Ver ímpar sempre. Ter quadrado igual lado cima e baixo. 

AS4 (LP): Veja a sequência é dos números ímpares e tem um quadrado em comum 

para a representação na vertical e na horizontal. 

 Para a resolução do item b, o educando passou a sinalizar a quantidade de 

quadrados da sequência. 

AS4 (LS): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, depois 21, depois, 23, depois 25. 
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AS4 (LP): Um, três, cinco, sete, nove, onze, treze, quinze, dezessete, dezenove, 

depois vinte e um, depois vinte e três, depois vinte e cinco. 

Prof. Pesq. (LS): Como encontrar resposta 21, 23, 25? 

Prof. Pesq. (LP): Como você encontrou a resposta vinte e um, vinte e três e vinte e 

cinco? 

AS4 (LS): +2. Antes , , . +2, +2, +2 sempre. 

AS4 (LP): Somei dois. Ates a resposta era dezenove somando dois encontramos 

vinte e um. Vinte e um mais dois vinte e três. Vinte e três mais dois vinte e cinco. 

Sempre acrescenta dois. 

 Apresentando a seguinte resolução para o item b. 

Figura 142: Resposta do item b, da unidade seis, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS): quadrado 55. 

AS4 (LP): Cinquenta e cinco quadrados. 

Prof. Pesq. (LS): Ver, desenho 11º quadrados 21, desenho 12º  quadrados 23, 

desenho 13º quadrados 25, desenho 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 

24º, 25º, 26º, 27º (apontando para a quantidade de quadrados encontrados pelo 

aluno na respectiva ordem). Aqui desenho 28º quadrados 55. Falta desenho 29º, 

30º, 31º até desenho 55º ver quadrados quantos. 

Prof. Pesq. (LP): Veja a figura onze tem vinte e um quadrados, a figura doze tem 

vinte e três quadrados, a figura treze tem vinte e cinco quadrados, figura quatorze, 

quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, 

vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete (apontando para a 
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quantidade de quadrados encontrados pelo aluno na respectiva ordem). Aqui a 

figura vinte e oito tem cinquenta e cinco quadrados. Falta encontrar a quantidade de 

quadrados para a figura vinte e nove, trinta, trinta e um, até a figura cinquenta e 

cinco. 

AS4 (LS): Entender. 

AS4 (LP): Entendi.  

 Registrou e explicou em seguida: 

Figura 143: Resolução da letra b, da unidade seis, do aluno (a)AS4 

    

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS): 2 porque lado cima também baixo, 28 desenho 28º, -1 conseguir certo 

resposta. 

AS4 (LP): O número dois indica os lados da figura na horizontal e vertical, o número 

vinte e oito, é a figura vinte e oito, diminui um para encontrar a resposta correta.  

 Em seguida apresentou a resolução para a figura cinquenta e cinco. 

Figura 144: Resolução da letra b, da unidade seis, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Para o item c, da unidade seis, o AS4 apresentou o seguinte registro: 

Figura 145: Resolução da letra c, da unidade seis, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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AS4 (LS): 2, não saber, acho lado 2, par, cima baixo.  número figura 1º, 2º, 3º 

(apontando para as figuras da sequência). -1 ímpar resposta. 

AS4 (LP): Acho que é o número dois, pois, têm dois lados a figura, na horizontal e 

na vertical. O  indica o número da figura, primeira figura, segunda, terceira. Diminui 

um para encontrar a resposta ímpar. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 Com base nos registros apresentados pelo AS4, percebemos que o educando 

apresentou dificuldades em resolver item a e o item b da unidade seis, uma vez que 

se apresentou confuso com relação a quantidade de quadrados e a posição  

assumida pela figura na sequência que era requerida, ou seja, em vez de encontrar 

a quantidade de quadrados para a décima figura, buscava encontrar como resultado 

final dez quadrados, o mesmo ocorreu com a figura na posição cinquenta e cinco. O 

entendimento foi possível, após a explicação em Libras pela pesquisadora.  

 Os registros utilizados pelo AS4 para a resolução dessa unidade foram os 

cálculos aritméticos, a representação por meio de desenhos, a representação escrita 

em língua portuguesa e a Libras.  

A regularidade de acréscimo de dois elementos de uma figura para outra, foi 

percebida pelo educando, assim, como que a sequência representava os números 

ímpares. 

A generalização parece não ter gerado dificuldade para o educando, uma vez 

que conseguiu transferir os dados da sequência pictórica para a linguagem algébrica 

de maneira correta, porém, incompleta, por não representar genericamente a 

quantidade total de elementos das figuras. Parece haver compreensão por parte do 

aluno que a variável , pode variar e que a mesma representa a posição das figuras 

ao representar de forma escrita “o que tem os numero coloque o para  troca 

numero” confirmando isso também em sua explicação em Libras e no registro 

. 
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UNIDADE 7 

Aluno surdo 1 (AS1) 

Figura 146: Resolução da unidade 7 do aluno (a) AS1 
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Fonte: Material da pesquisadora 

Inicialmente, o educando realizou a leitura, contou a quantidade de cadeiras 

em cada figura e representou em forma de desenho a próxima figura com cinco 

mesas, apresentando como resultado: 

AS1 (LS): cadeiras 12. 

AS1 (LP): Doze cadeiras. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Agora fazer tabela (esboçando como se faz uma tabela). 

Observar sequência precisar colocar o que desenho ter mostrar. O que você 

percebe desenho ter? 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Agora, esboçando como se faz, faça a tabela Observando a 

sequência irá colocar o que as figuras mostram. O que você percebe que tem nas 

figuras? 

AS1 (LS): Mesa também cadeiras 

AS1 (LP): Tem mesas e cadeiras.  

 O aluno pensou e representou a tabela da seguinte forma: 
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Figura 147: Representação da tabela do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque colocar números 5, 8, 11, 14, 17? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você colocou os números cinco, oito, onze, quatorze e 

dezessete? 

AS1 (LS): Cadeira 4 (apontando para a primeira figura) + 1 mesa, 5. (Apontando 

para a segunda figura) cadeira 6 + 2 mesas, 8. 

AS1 (LS): Na primeira figura temos quatro cadeiras mais uma mesa, totalizando 

cinco. Na segunda figura temos seis cadeiras mais uma mesa, total de oito. 

Prof. Pesq. (LS): Tem mesas também cadeiras, aqui tabela precisar escrever 

separado. Escrever 1º desenho, cadeiras quantos, 2º desenho, cadeiras quantos, 3º 

desenho, cadeiras quantas. Não poder junto. 

Prof. Pesq. (LP): Temos as mesas e as cadeiras, mas precisamos representar em 

tabelas separadas. Não podemos escrever tudo junto, precisamos escrever na 

primeira figura a quantidade de cadeiras, na segunda figura a quantidade de 

cadeiras, na terceira figura a quantidade de cadeiras. 

 A representação tabular foi a seguinte: 

Figura 148: Representação da tabela do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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 O aluno explicou que os números representam a quantidade de cadeiras em 

cada figura das mesas da sequência  

No item b, após a leitura, o discente respondeu: 

AS1 (LS): 5º desenho, já saber 12. 

AS1 (LP): A quinta figura, já sei é doze. 

Prof. Pesq. (LS): Explicar. 

Prof. Pesq. (LP): Me explica. 

AS1 (LS): 12 porque mesa, sempre 2 lado ter 1. Somar 12. 

Figura 149: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Doze porque na mesa teremos sempre nas pontas duas cadeiras e nas 

laterais cinco cadeiras de cada lado, somando todas teremos doze cadeiras. 

 Após o registro o aluno leu o próximo item da unidade sete e perguntou: 

AS1 (LS): 50 mesas, mesa, mesa? 

AS1 (LP): Serão cinquenta mesas? 

Prof. Pesq. (LS): Sim, 50 mesas, mesas, mesas, cadeiras quantas? 

Prof. Pesq. (LP): Sim, agora com cinquenta mesas, qual será a quantidade de 

cadeiras? 

AS1 (LS): 52250  . 

AS1 (LP): Cinquenta mais dois que será igual a cinquenta e dois. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar 50? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número cinquenta?  

AS1 (LS): Mesa 50. 

AS1 (LP): São cinquenta mesas. 

Prof. Pesq. (LS): Porque ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque somou dois? 

AS1 (LS): Lado 2. 
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AS1 (LP): Temos uma cadeira em cada ponta da mesa. 

Prof. Pesq. (LS): Aqui (apontando para a primeira figura) mesas quantas? 

Prof. Pesq. (LP): Na primeira figura, quantas mesas têm? 

AS1 (LS): 1. 

AS1 (LP): Uma. 

Prof. Pesq. (LS): Você falar antes 50 mesas  cadeira lado. Aqui 1º desenho como 

fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Você falou antes que usou cinquenta mesas, mais duas cadeiras 

que estão na lateral. Na primeira figura, como você faria? 

AS1 (LS): 321  . Errar. 

AS1 (LP): Um mais dois é igual a três. Errado.  

 O discente voltou a pensar e após um tempo apresentou o seguinte registro: 

Figura 150: Resolução do item c, da unidade sete, do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número 4? 

AS1 (LS): Mesa 4 lados. 

AS1 (LP): Porque a mesa tem quatro lados. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Ter agora desenho  x . Como fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Agora teremos a figura  x . Como você faria? 

 Em língua de sinais, o educando respondeu: 

AS1 (LS): 2x . 

AS1 (LP): X mais dois. 

Prof. Pesq. (LS): Usando “ 2x ”, como fazer primeiro desenho? 

Prof. Pesq. (LP): Usando a expressão x mais dois, como faria na primeira figura? 

AS1 (LS): 1+2, 3. Errado. 

AS1 (LP): Um mais dois três. Errado. 

Prof. Pesq. (LS): Antes letra c você usar 504 , agora trocar, pensar 2x , porquê? 
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Prof. Pesq. (LP): Na letra c você usou quatro vezes cinquenta, agora trocou para x  

mais dois, por quê? 

 O aluno pensou um pouco, e sinalizou: 

AS1 (LS): Aqui (apontando para a primeira figura) 414  , certo. 

824  (Apontando para a segunda figura), errar. Esperar. 

AS1 (LP): Na primeira figura temos quatro vezes um é igual a quatro, certo. Na 

segunda figura, quatro vezes dois é igual a oito, errado. Espere. 

 Voltando a analisar a sequência, registrou, e em seguida sinalizou: 

Figura 151: Tentativa de forma aritmética para a generalização da fórmula do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

As1 (LS): Errar. 

AS1 (LP): Errado. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? (apontando para a sequência aritmética 

feita pelo educando). 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número quatro na sequência aritmética que 

você fez? 

AS1 (LS): Mesa 4 lado ter, usar 1 porque desenho aqui 1º. Ter erro. 

AS1 (LP): Porque a mesa tem quatro lados e usei um, pois, é o primeiro desenho. 

Mas está errado. 

Prof. Pesq. (LS): Porque  usar? 

Prof. Pesq. (LP): Porque subtraiu dois? 

AS1 (LS): Não saber, tentar. 

AS1 (LP): Não sei, só tentei. 

 O educando tentou ainda de várias maneiras, que apresentaremos a seguir, 

juntamente com as indagações de seus significados: 
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Figura 152: Tentativa de forma aritmética para a generalização da fórmula do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número quatro? 

As1 (LS): Lado mesa 4. 1 porque figura 1. Não conseguir certo. 

AS1 (LP): A mesa tem quatro lados. Um, pois, é a figura número um. Não consegui 

a resposta certa. 

Prof. Pesq. (LS): Porque divisão 2? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você dividiu por dois? 

AS1 (LS): Aqui (apontando para a segunda figura) 2 mesas. 

AS1 (LP): Na segunda figura temos duas mesas. 

Prof. Pesq. (LS): 1º desenho, onde ter 2 mesas. 

Prof. Pesq. (LP): E na primeira figura onde estão as duas mesas? 

AS1 (LS) Não saber, errado. 

AS1 (LP): Não sei, está errado. 

 O discente voltou a analisar o resultado da sequência dada e afirmou: 

AS1 (LS): Par, 4, 6, 8, sempre +2, +2. 

AS1 (LP): A sequência é par, sempre aumentando dois. 

 Novamente apresentou tentativas de resolução sem êxito: 

Figura 153: Tentativa de forma aritmética para a generalização da fórmula do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 3? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número três? 

AS1 (LS): Não saber. Tentar. 

AS1 (LP): Não sei, só tentei. 

Prof. Pesq. (LS): Porque vezes 1? 
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Prof. Pesq. (LP): Porque multiplicou por um? 

AS1 (LS): Desenho 1. 

AS1 (LP): Primeira figura. 

Prof. Pesq. (LS): +1 por quê? 

Prof. Pesq. (LP): Porque somou um? 

AS1 (LS): Tentar resposta certa. Mas aqui (apontando para a segunda figura), errar. 

AS1 (LP): Tentei para conseguir a resposta correta. Mas na segunda figura a 

resposta deu errada. 

 Ao fazer nova tentativa, o aluno afirmou em seguida: 

AS1 (LS): Certo! 

AS1 (LP): Certo! 

Prof. Pesq. (LS): Explicar. 

Prof. Pesq. (LP): Me explica. 

AS1 (LS): 2 par. x  desenho 1º, 2º, 3º. +2 porque sobra lado cadeira aqui. 

Figura 154: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Usei o número dois porque é par. O x  representa as figuras primeira, 

segunda, terceira. Somei dois, pois nas duas pontas da mesa temos uma cadeira de 

cada lado. 

Prof. Pesq. (LS): Ter desenho x , como fazer fórmula? 

Prof. Pesq. (LP): Como ficaria a fórmula para a figura x ? 

 O discente escreveu a fórmula algébrica e descreveu o seu significado. 

Figura 155: Resolução do item d, da unidade sete do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Desculpar. Não entender palavra “ordem”, você escrever. 
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Prof. Pesq. (LP): Desculpe, não entendi a palavra “ordem” que você escreveu. 

AS1 (LS): Cadeira aqui (figura abaixo) 1º, 2º, parecer desenho. 

AS1 (LP): São as cadeiras que temos nas figuras primeira, segunda. 

Prof. Pesq. (LS): Fórmula “ 22  x ”, encontrar o que? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula “duas vezes x  mais dois” é usada para encontrar o quê? 

AS1 (LS): Cadeiras tudo. 

As1 (LP): A quantidade total de cadeiras. 

  

Discutindo os dados de forma individual: 

O educando AS1 realizou a leitura e compreendeu os enunciados da unidade 

sete que se apresentava na língua portuguesa, porém utilizou-se da língua de sinais 

para estruturar seus pensamentos e sua organização. Apresentou como forma de 

estratégia de registo o desenho e os cálculos aritméticos. Não conseguiu elaborar o 

registro em forma de tabela. Percebeu a existência de regularidade na sequência ao 

informar que de uma figura para outra, aumentava-se duas cadeiras. 

Houve compreensão por parte do AS1 que  representa a posição da figura, 

pois o mesmo expressou de forma escrita que  e 

explicou em Libras que representa o desenho das mesas com as cadeiras, 

apontando para as figuras e sinalizando, primeiro, segundo.  

 Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica. Compreendeu que a fórmula é usada para 

encontrar a quantidade total de cadeiras. 

 

Aluno surdo 3 (AS3) 
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Figura 156: Resolução da unidade 7 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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O educando iniciou essa unidade realizando a leitura do enunciado. Em 

seguida, colocou a posição das figuras como podemos observar na resolução da 

unidade acima e realizou a contagem das cadeiras em cada figura da sequência.  

 Ao realizar a leitura da letra a o discente indagou: 

AS3 (LS): Como fazer? 

AS3 (LP): Como devo fazer? 

Prof. Pesq. (LS): Você fazer tabela, observar sequência precisar colocar que ter 

desenho sequência também nome. Escrever 1º desenho, cadeiras quantos, 2º 

desenho, cadeiras quantos, 3º desenho, cadeiras quantas.  

Prof. Pesq. (LP): Você irá fazer a tabela e observando a sequência irá colocar o que 

tem nas figuras da sequência e os nomes. Precisa escrever na primeira figura a 

quantidade de cadeiras, na segunda figura a quantidade de cadeiras e na terceira 

figura a quantidade de cadeiras. 

AS3 (LS): Ter desenho, também mesa, cadeiras quantos, só. Acho usar desenho 

também cadeira, porque não ter atividade encontrar mesa, cadeira só querer saber.  

AS3 (LP): Na sequência tem apenas os desenhos, as mesas e a quantidade de 

cadeiras. Acho que devo usar os desenhos também as cadeiras, pois, nas 

atividades não pede a quantidade de mesa, só as de cadeiras. 

Prof. Pesq. (LS): Ok!, Fazer. 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Então faça. 

 O aluno apresentou o registro tabular, solicitando a pesquisadora, o nome que 

representa os números, que ele havia escrito sobre as figuras da sequência. A 

professora pesquisadora informou que poderia usar como número dos desenhos.   

 O educando então registrou inicialmente “número figura” para uma das linhas 

da tabela e “resposta todo” para a outra linha.  

Prof. Pesq. (LS): Resposta todo do quê? 

Prof. Pesq. (LP): Resposta total do quê? 

AS3 (LS): Regra. 

AS3 (LP): Regra. 

Prof. Pesq. (LS): Regra encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (P): A regra encontra a resposta do quê? 

AS3 (LS): Cadeiras. 

AS3 (LP): Das cadeiras. 
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 O discente então alterou a escrita da tabela, apresentando o seguinte registro: 

Figura 157: Representação da tabela do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Em seguida a pesquisadora indagou sobre o registro tabular: 

Prof. Pesq. (LS): Números 1, 2, 3, 4 significar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que significa os números um, dois, três, quatro? 

AS3 (LS): Desenho 1º, 2º, 3º, 4º. 

AS3 (LP): A posição das figuras. 

Prof. Pesq. (LS): Números 4, 6, 8, 10, 12 o que significar? 

Prof. Pesq. (LP): O que significa os números quatro, seis, oito, dez, doze. 

AS3 (LS): Cadeiras quantas ter. 

AS3 (LP): A quantidade de cadeiras. 

 Para a resolução da letra b, o aluno apresentou a seguinte explicação ao ser 

indagado pela pesquisadora: 

AS3 (LS): 12 cadeiras. Porque +2. 4 (apontando para a primeira figura da sequência) 

+2, 6. 26  , 8, 28 , 10. 210 , 12. 

AS3 (LP): Doze cadeiras. Porque acrescenta dois. Na primeira figura temos quatro, 

mais dois, seis. Seis mais dois oito. Oito mais dois dez. Dez mais dois doze. 

 Para o item c, a primeira reação do aluno foi: 

AS3 (LS): Muito. Pode desenhar? 

AS3 (LP): É muito. Posso desenhar? 

Prof. Pesq. (LS): Pode! Acho demorar. 

Prof. Pesq. (LP): Pode! Mas acho que vai demorar. 

AS3 (LS): Resposta 109. Acho. 

AS3 (LP): Acho que a resposta é cento e nove. 

Prof. Pesq. (LS): Porquê? 

Prof. Pesq. (LP): Porquê? 
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AS3 (LS): Não saber, acho vezes 2. 

AS3 (LP): Não sei, acho que é multiplicado por dois.  

 Apresentando como registro inicialmente apenas: 

Figura 158: Resolução do item c, da unidade sete, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Primeira figura, como fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Como você faria então, para a primeira figura? 

AS3 (LS): 121  , não. 

AS3 (LP): Um vezes um, é igual a um. Não. 

 O AS3 registrou, porém, apagou ao perceber que estava errado.  Tentando 

novamente da seguinte forma: 

Figura 159: Resolução do item c, da unidade sete, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LP): Três vezes um, três, mais um, igual a quatro. Três vezes dois é igual a 

seis. Não. 

 Tentou então da seguinte forma: 

Figura 160: Resolução do item c, da unidade sete, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Número 2 representar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa o número dois? 

AS3 (LS): Número certo resposta. 
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AS3 (LP): O número que deu certa a resposta. 

Prof. Pesq. (LS): Porque trocar números (apontando para a sequência aritmética) 1, 

2, 3? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você trocou os números na sequência que você fez, 

usando um, dois, três? 

AS3 (LS): (apontando para as figuras da sequência) 1º, 2º, 3º, 4º. 

AS3 (LP): É a posição das figuras. 

Prof. Pesq. (LS): Porque somar 2? 

Prof. Pesq. (LP): Porque somou dois? 

AS3 (LS): Desenho +2, +2, +2 (apontando de uma figura para outra). 

AS3 (LP): O acréscimo de dois de uma figura para outra.  

Prof. Pesq. (LS): 50 mesas, quantas cadeiras ter? 

Prof. Pesq. (LP): Quantas cadeiras terão cinquenta mesas? 

AS3 (LS): 2250  . 

AS3 (LP): Cinquenta vezes dois mais dois. 

Prof. Pesq. (LS): Porque 50? 

Prof. Pesq. (LP): Porque cinquenta? 

AS3 (LS): Porque, 1º, 2º, 3º até 50º. 50 mesas. 

AS3 (LP): Cinquenta mesas estão na quinquagésima posição. 

 Retornando na letra c e acrescentando mais dois, obtendo então: 

Figura 161: Resolução do item c, da unidade sete, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Ter desenho 1º, 2º, 3º ...  x  como fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Se tiver um desenho x , como você faria? 

AS3 (LS): 22  x . 

AS3 (LP): Duas vezes x  mais dois. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 2? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou o número dois? 

AS3 (LS): Não saber. Porque ter certa resposta. 

AS3 (LP): Não sei. Porque consegui a resposta correta. 
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Prof. Pesq. (LS): Porque usar x ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque usou x ? 

AS3 (LS): Desenho 1º, 2º, 3º. 

AS3 (LP): Representa a posição das figuras. 

Prof. Pesq. (LS): +2 por quê? 

Prof. Pesq. (LP): Porque somou dois? 

AS3 (LS): Desenho +2, +2, +2 (apontando de uma figura para outra). 

AS3 (LP): O acréscimo de dois de uma figura para outra.  

Prof. Pesq. (LS): Saber explicar regra “ 22  x ” encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): Sabe me explicar com a expressão “dois vezes x  mais dois” 

conseguimos encontrar o quê? 

AS3 (LS): Todo cadeiras. 

AS3 (LP): O total de cadeiras. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o educando AS3 realizou a leitura e interpretação dos 

enunciados propostos. Utilizou-se da Libras para sua organização e compreensão 

da unidade sete. Apresentou de maneira correta a representação tabular, fez uso da 

forma aritmética, sentindo necessidade de generalizar quando a posição figural foi 

muito alta. Percebeu a regularidade existe na sequência, entre uma figura e outra.  

Houve compreensão por parte do AS3 que x  representa a posição que a 

figura assume na sequência, pois, registrou escrito que x  representa 

, deixando claro em Libras ao sinalizar “desenho 1º, 2º, 3º”, e 

que essa variável possui relação com a quantidade total de elementos em cada 

figura, porém, o educando não apresentou uma generalização para esse dado. 

Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica e compreender essa expressão é usada para 

encontrar a quantidade total de cadeira em cada figura.  
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Aluno surdo 4 (AS4) 

Figura 162: Resolução da unidade 7 do aluno (a) AS4 
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Fonte: Material da pesquisadora 

Inicialmente o educando contou e anotou a quantidade de cadeiras em cada 

figura da sequência. Fez a representação, em forma de desenho, das figuras, como 

podemos observar na imagem acima.  Após fez a leitura e perguntou para a 

pesquisadora: 

AS4 (LS): Perguntar? Colocar tabela o quê? 

AS4 (LP): Posso perguntar? O que eu devo colocar na tabela? 

Prof. Pesq. (LS): Observar desenhos o que ter?  

Prof. Pesq. (LP): Observando os desenhos, o que eles representam? 

AS4 (LS): Mesa, cadeiras quantas ter. 

 AS4 (LP): As mesas e as quantidades de cadeiras. 

Prof. Pesq. (LS): Exemplo: escola ter sala 1, 2, 3, colocar nome, exemplo sala, 

depois número sala 1, 2, 3. Embaixo nome “alunos” quantos cada sala, ter 20, 15, 

12, exemplo. Você precisar olhar sequência, desenhar tabela, colocar números 

representar desenhos. Entender? 
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Prof. Pesq. (LP): Exemplo: na escola temos salas de aulas, uma, duas, três, você 

deve colocar o nome, por exemplo, “sala” e também o número da sala, depois anotar 

o nome, por exemplo, “alunos” e anotar a quantidade de alunos em cada sala, vinte, 

quinze, doze, por exemplo. Aqui você precisar observar a sequência, desenhar a 

tabela e anotar os números que esta representando. Entendeu? 

AS4 (LS): Entender. 

AS4 (LP): Entendi. 

 Passou a representar a tabela, apresentando a seguinte resolução; 

Figura 163: Representação da tabela do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS): Explicar. 

Prof. Pesq. (LP): Me explica. 

AS4 (LS): 4 ,6, 8, 10, 12, 14. Par. 

AS4 (LP): Quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, sequência de números pares. 

 Em seguida o educando realizou a leitura da letra b respondendo: 

AS4 (LS): 12, porque somar 2. 

As4 (LP): Doze, porque somei dois. 

Prof. Pesq. (LS): Como? Não entender. 

Prof. Pesq. (LP): Como? Não entendi. 

AS4 (LS): (apontando para a primeira figura) 24 , 6. (Segunda figura) 26  , 8. Aqui 

(Quinta figura) 210 , 12. Sempre +2. 

AS4 (LP): Na primeira figura temos quatro cadeiras se somarmos dois, teremos seis 

à quantidade da segunda figura. Seis mais dois oito. Na quinta figura temos dez 

mais dois, doze. Sempre somamos dois. 

 Ao realizar a leitura do item c sinalizou: 

AS4 (LS): Muito. Fazer igual. 

AS4 (LP): É muito. Vou fazer igual. 

 Passou a pensar e analisar os exercícios anteriores sinalizou: 
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AS4 (LS): Quer 50. 200450   

AS4 (LP): Quer cinquenta. Cinquenta vezes quatro é igual a duzentos. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar número 4? 

Prof. Pesq. (LP): Porque usou o número quatro? 

AS4 (LS): Cadeiras ter 4 (apontando para a primeira figura). 

AS4 (LP): Na primeira figura temos quatro cadeiras. 

Passou a escrever a fórmula genérica. 

Figura 164: Resolução do item d, da unidade setem do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Prof. Pesq. (LS):  x  o que é? 

Prof. Pesq. (LP):  x  representa o quê? 

AS4 (LS): Não saber número, letra. 

AS4 (LP): É o número que eu não sei, é uma letra. 

Prof. Pesq. (LS): Qual número? 

Prof. Pesq. (LP): Qual número? 

AS4 (LS): Aqui (apontando para os desenhos), 1º, 2º, 3º. 

AS4 (LS): As figuras, primeira, segunda, terceira. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Primeira figura, como fazer? 

Prof. Pesq. (LP): Ok! Na primeira figura como ficaria? 

AS4 (LS): 414   

AS4 (LP): Quatro vezes um é igual a quatro. 

Prof. Pesq. (LP): Na segunda figura? 

AS4 (LS): 624  , 8. 

AS4 (LP): Quatro vezes dois é igual a seis, oito. 

 Fez uma expressão negativa, pensou e sinalizou: 

AS4 (LS): 24  x . Ver 62824  . 

AS4 (LP): Quatro vezes x menos dois. Veja quatro vezes dois é igual a oito menos 

dois seis. 

Prof. Pesq. (LS): Regra 24  x , 1º desenho, como fazer? 

Prof. Pesq. (LP): A regra quatro vezes x menos dois, na primeira figura como faria? 
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AS4 (LS): 22414  . Erro. 

AS4 (LP): Quatro vezes um quatro menos dois, é igual a dois. Errado. 

 Passou a pensar e analisar a sequência pictórica e apresentou os seguintes 

resultados: 

AS4 (LS): Par número 4, 6, 8. Sempre +2 

AS4 (LP): Na sequência os números de cadeira são pares. E está aumentando 

sempre dois. 

 Representou, então, da seguinte forma, novamente sem sucesso: 

Figura 165: Resolução do item d, da unidade sete, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao ser indagado informou que quatro representava as cadeiras da primeira 

figura. O número dois, pois, era par, e o x era desenho das mesas, que era igual o 

número da figura. 

Prof. Pesq. (LS): Qual número figura? 

Prof. Pesq. (LP): Qual número da figura? 

AS4 (LS): 1º, 2º, 3º. 

AS4 (LP): Primeiro, segundo, terceiro.  

Percebendo o erro, fez alterações na expressão: 

Figura 166: Resolução do item d, da unidade sete, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Com expressão negativa, voltou a analisar a sequência e sinalizou 

novamente: 

AS4 (LS): Par, 4, 6, 8. +2. 

AS4 (LP): Na sequência o número de cadeiras é par e sempre soma dois. 

AS4 (LS): Tentar 22  x . Esperar. 

AS4 (LP): Vou tentar, duas vezes x mais dois. Espera. 

Realizou então, a anotação a seguir: 
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Figura 167: Resolução do item d, da unidade sete, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao ser indagado sobre os elementos da expressão algébrica, o aluno 

informou: 

AS4 (LS): Regra 2, par. 4, 6, 8, par.  

AS4 (LP): Na regra o número dois é par e a sequência apresenta resultados pares. 

Prof. Pesq. (LS):  x  o que é? 

Prof. Pesq. (LP): O x  representa o quê? 

AS4 (LS): Desenho 1º, 2º, 3º, igual mesa, 1, 2, 3. 

AS4 (LP): A posição da figura que é igual à quantidade de mesas. 

Prof. Pesq. (LS):  por quê? 

Prof. Pesq. (LP): Porque somou dois? 

AS4 (LS): 4, 6, 8, +2,+2,+2, par. 

AS4 (LP): A sequência está aumentando sempre dois e é par. 

Prof. Pesq. (LS): Regra “ 22  x ” encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A regra “duas vezes x  mais dois”, encontra o quê? 

AS4 (LS): Tudo cadeiras. 

AS4 (LP): O total de cadeiras. 

 Após, retornou ao item c, respondendo-o corretamente. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o educando AS4 realizou a leitura e interpretação dos 

enunciados propostos. Utilizou-se da Libras para sua organização. Não apresentou 
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de maneira correta a representação da tabela. Utilizou a forma aritmética par 

resolução, mas, sentiu a necessidade de generalizar quando a posição da figura era 

muito alta. Percebeu a regularidade existente na sequência, entre uma figura e 

outra.  

O AS4 parecia ter compreendido que o  representava a posição que a figura 

ocupa na sequência ao escrever primeiramente que 

, mas ao indicar a fórmula final que 

rege a sequência, escreveu que , confirmando 

em Libras que  representa a quantidade de mesas de cada figura, ao sinalizar 

“Desenho 1º, 2º, 3º, igual mesa, 1, 2, 3”.  

Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica e compreender que essa expressão é usada para 

encontrar a quantidade total de cadeira em cada figura.  

 

UNIDADE 8  

Aluno surdo 1 (AS1) – Letra a 
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Figura 168: Resolução da unidade 8, letra a, do aluno (a) AS1 

 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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Ao receber a letra a, da unidade 8, o AS1, realizou a leitura, analisou a 

sequência pictórica, contou a quantidade de quadrados em cada uma, comparando 

com os dados informados na tabela, assim, em seguida passou a registrar em forma 

de desenho a quarta, a quinta e sexta figura, anotando a quantidade total de 

quadrados em cada uma delas.  

Prof. Pesq. (LS): Entender aqui (apontando para a tabela), explicar? 

Prof. Pesq. (LP): Você consegue me explicar o que está representado na tabela. 

AS1 (LS): Não conhecer posição. 

AS1(LP): Não conheço a palavra posição 

Prof. Pesq. (LS): Lugar próprio ter desenho sequência. Ver 1ª, 2ª, 3ª. 

Prof. Pesq. (LP): É o lugar em que a figura está na sequência. Veja primeira, 

segunda, terceira. 

AS1 (LS): Entender. Desenho 1º ter quadrado 5. 2º 8, 3º 11. 

AS1 (LP): Entendi. O primeiro desenho tem cinco quadrados, o segundo tem oito e o 

terceiro tem onze. 

Em seguida, por tentativa, buscou expressar de forma algébrica, os dados 

contidos na sequência. Várias foram às tentativas, para cada uma delas, buscamos 

entender o seu raciocínio.  

A primeira expressão apresentada foi , que foi explicada em Libras 

da seguinte forma: 

AS1 (LS): 4 porque quadrado lado 4 ter. , porque 1º, 2º, 3º (apontando para as 

figuras da sequência), +2 porque 2 aqui (mostrando na figura da sequência). 

Figura 169: Representação da sinalização em Libras do AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Utilizei o número quatro, pois, o quadrado tem quatro lados. O   

representa as figuras da sequência e, somei dois, pois, as figuras da sequência 

possuem dois cantos.  
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 Ao tentar aplicar a regra na primeira figura da sequência o AS1 percebeu o 

erro. Dessa forma, apresentou uma nova fórmula, , explicando que o 

número dois representa os cantos da figura, já mostrados anteriormente, o   

representa as figuras da sequência e a soma de duas unidades não soube explicar. 

Aplicando essa fórmula na primeira e na segunda figura, verificou o erro.  

 Na terceira tentativa apresentou a seguinte expressão:  em que o 

número dois representa os cantos da figura, o  representa as figuras da sequência 

e o número quatro, significa os quatros lados do quadrado. Ao aplicá-la na primeira 

figura, percebeu que não estava correto novamente. 

 A próxima tentativa foi , em que os números dois estariam 

representando os cantos da figura e o   as figuras da sequência. Mais uma vez, não 

obteve sucesso ao aplica-la na primeira e segunda figura.  

 A outra expressão apresentada foi:  em que o AS1 informou que o 

número dois representa os cantos da figura, o representa as figuras da sequência 

e o número três foi uma tentativa para alcançar a resposta correta, que não ocorreu 

quando testada na primeira e segunda figura.  

 Nesse momento a pesquisadora interviu dizendo: 

Prof. Pesq. (LS): Primeiro observar sequência depois pensar tentar. Não poder 

inventar, precisar analisar sequência.  

Prof. Pesq. (LP): Você precisa primeiro observar a sequência, pensar e depois 

tentar. Não pode ficar inventando, precisa analisar a sequência. 

AS1 (LS): Acho . 

AS1 (LP): Acho que é quatro vezes  mais dois.  

 Ao tentar aplicar essa fórmula na primeira e segunda figura percebeu que 

estava incorreta.  

 Ainda o AS1 realizou mais algumas tentativas, sendo elas: , 

 e , sendo que o número quatro para ambas representa o número 

de lados do quadrado, o  representa os números em que as figuras aparecem na 

sequência e o número dois representa os cantos existentes na figura. 

Prof. Pesq. (LS): Precisar analisar, você perceber sequência o quê? 

Prof. Pesq. (LP): Você precisa analisar a sequência e ver o que pode perceber.  

 Ao sinalizar a quantidade de quadrados das figuras da sequência, o AS1 

informou: 
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AS1 (LS): Parecer ter 3, 3, 3. Ver 5 depois 6,7, 8 resposta. 

AS1 (LP): Parece que há uma diferença de três quadrados de uma figura para outra.  

 Com isso, apresentou a expressão , em que, o número dois 

representa os cantos da figura, o  é a posição em que as figuras se apresentam na 

sequência e o número três é a diferença existente entre uma resposta da sequência 

para a outra. Ao aplicar a fórmula na primeira e segunda figura percebeu novamente 

o erro. 

 Analisando a sequência e sinalizando seus valores numéricos, fez uma nova 

tentativa apresentando a fórmula , ao aplicar na primeira, segunda e 

terceira figura verificou que estava correta, assim, explicou: 

AS1 (LS): 3 sobra, 5 até 8 sobrar 3.   figura 1ª, 2ª, 3ª, 2 canto desenho. 

AS1 (LP): O número três representa a diferença entre os elementos de uma figura 

para outra. O  representa a posição em que as figuras assumem na sequência e o 

número dois representa os cantos da figura. 

Prof. Pesq. (LS): Fórmula encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A fórmula é usada para encontrar o quê? 

AS1 (LS) Tudo quadrado. 

AS1 (LP): A quantidade total de quadrados. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Com base nos registros apresentados pelo AS1, percebe-se que as 

dificuldades de resolução centraram-se na transferência dos dados da sequência 

pictórica para a forma algébrica. 

A representação aritmética, os desenhos, a escrita portuguesa e a Libras 

foram os registros utilizados na resolução dessa unidade.  

Houve compreensão por parte do educando sobre os dados apresentados na 

tabela. 

A regularidade de acréscimo de três elementos de uma figura para outra, foi 

percebida pelo educando. Apesar da dificuldade, foi capaz de escrever uma fórmula 

que satisfizesse a sequência de maneira correta, mas de forma incompleta, uma vez 

que não apresentou uma forma genérica de representar a quantidade total de 

elementos da figura. Associou a variável  a posição ocupada pela figura na 
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sequência. Compreendeu que a fórmula é utilizada para encontrar a quantidade total 

de elementos da figura, porém não soube representa-la de maneira genérica.  

 

Aluno surdo 1 (AS1 ) – Letra b 

Figura 170: Resolução da unidade 8, letra b, do aluno (a) AS1. 

 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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Para a realização da letra b, da unidade oito, o AS1 primeiramente realizou a leitura, 

em seguida passou a contar a quantidade de quadrados em cada figura e após representou 

em forma de desenho a figura quatro, cinco e seis, anotando a quantidade que quadrados 

em cada uma.  

Prof. Pesq. (LS): Tabela avisar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A tabela nos informa o quê? 

Apontando para os dados da tabela explicou: 

AS1 (LS): Ter desenho 1º quadrados 5, 2º 9, 3º 13. 

AS1 (LP): Indica que a primeira figura têm cinco quadrados, a segunda tem nove 

quadrados e a terceira têm treze quadrados. 

 Após, observou a quantidade de quadrados das figuras e sinalizou: 

AS1 (LS): 5 até 9, sobrar 4. 9 até 13 sobrar 4. Sempre 4 

AS1 (LP): A diferença entre cinco e nove é quatro. A diferença entre nove e treze 

também é quatro. Sempre há uma diferença de quatro quadrados. 

 Assim, passou a registrar que a expressão algébrica para essa sequência é 

, explicando em Libras: 

AS1 (LS): 4 porque 5 até 9 sobrar 4,  porque número figura 1º, 2º,3º, +1 porque 

sobrar desenho centro quadrado 1. 

AS1 (LP): Utilizei o número quatro porque a diferença entre cinco e nove é quatro, o 

x representa a posição em que a figura assume na sequência, primeira, segunda, 

terceira e somei um pois há apenas um quadrado no centro da figura.  

Prof. Pesq. (LS): Regra , usar encontrar o quê?  

Prof. Pesq. (LP): A regra  é usada para encontrar o quê? 

AS1 (LS): Todo quadrado. 

AS1 (LP): Para encontrar a quantidade total de quadrados. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 Os registros utilizados pelo educando, tais como, o desenho, cálculos 

aritméticos, registros escritos e registros em Libras, o auxiliaram na resolução dessa 

unidade. Percebe-se que o AS1 compreendeu as informações contidas na tabela e 

reconheceu que existe uma regularidade de acréscimo de quatro quadrados de uma 

figura para outra. Conseguiu transferir os dados contidos na sequência pictórica para 

a expressão algébrica, porém de forma incompleta, pois, não apresentou de forma 

genérica uma maneira de representar a quantidade total de elementos da figura. 
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Associou a variável , a posição da figura, escrevendo 

 e explicando em Libras, “  porque número 

figura 1º, 2º,3º”. Houve compreensão por parte do aluno que a fórmula é utilizada 

para encontrar a quantidade total de elementos em cada figura da sequência.  

 

Aluno surdo 3 (AS3) – Letra a 

Figura 171: Resolução da unidade 8, letra a, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao receber a unidade oito letra a, o AS3 inicialmente sinalizou a posição da figura e a 

quantidade de elementos de cada uma, contida na tabela, em seguida, contando nos dedos, 

passou a completar a tabela com a quantidade de elementos para a quarta figura, 

sinalizando em seguida. 

AS3 (LS): +3, +3,+3. 

AS3 (LP): Sempre acrescenta três. 

Prof. Pesq. (LS): Posição aqui tabela significar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A palavra posição contida na tabela significa o quê? 

AS3 (LS): 1º, 2º, 3º desenho 
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AS3 (LP): Primero, segundo, terceiro desenho. 

Prof. Pesq. (LS): Número quadrado, ter tabela, significar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A informação “número quadrado”, que está na tabela significa o 

quê? 

AS3 (LS): Resposta. 

AS3 (LP): Resposta. 

Prof. Pesq. (LS): Atividade quer você fazer o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A atividade quer que você realize o quê? 

AS3 (LS): Não saber, não ler. 

AS3 (LP): Não sei não li. 

 Assim o AS3 fez a leitura e sinalizou: 

AS3 (LS): Desenho 3º ver quadrados. 

AS3 (LP): Ver a quantidade de quadrados do terceiro desenho.  

Prof. Pesq. (LS): “3 próximas figuras de cada sequência” significar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): O que significa a expressão “3 próximas figuras de cada 

sequência”? 

AS3 (LS): Responder aqui 3ª é? 

AS3 (LP): É para responder aqui na terceira figura? 

Prof. Pesq. (LS): É ver 3 desenhos quantos quadrados ter, 3ª já, agora 4ª,depois, 5ª, 

depois 6ª figura. 

Prof. Pesq. (LP): Verificando os próximos três desenhos, quanto quadrado terá? Já 

temos a terceira figura, agora é preciso fazer a quarta, a quinta e a sexta figura. 

 Assim, o AS3 apresentou o seguinte registro explicando: 

Figura 172: Resolução da quantidade total de elementos das posições das figuras do AS3 

   

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LS): 3º desenho ter 11. , , , . 

AS3 (LP): O terceiro desenho tem onze quadrados, assim, onze mais três é igual a 

quatorze, quatorze mais três é igual a dezessete, dezessete mais três é igual a vinte 

e vinte mais três é igual a vinte e três. 
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 Pensando em uma forma de generalizar primeiramente o AS3 registrou a 

expressão , passando a aplica-la na primeira, na segunda, na terceira e na 

quarta figura, em seguida contando nos dedos verificou que para alcançar a 

resposta dada na sequência faltavam duas unidades, que acrescentou em seguida 

tanto nas aplicações como na fórmula, apresentando como solução e explicando: 

Figura 173: Resolução da unidade oito, letra b, do AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LS): 3 porque ter +3, +3, +3, , desenho 1º, 2º, 3º, +2 conseguir resposta certo. 

AS3 (LP): O número três foi utilizado, pois a sequência aumenta três unidades de 

uma figura para outra, o , representa o número em que aparece a figura na 

sequência e foi acrescido dois, para conseguir a resposta correta. 

Prof. Pesq. (LS): Regra , encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A regra é usada para encontrar o quê? 

AS3 (LS): Todo quadrado. 

AS3 (LP): A quantidade total de quadrados. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 Na unidade oito, letra a, a dificuldade encontrada pelo AS3 centrou-se na 

compreensão da expressão “ três próximas figuras de cada sequência” apresentada 

no enunciado, mas após a explicação da pesquisadora em Libras, foi possível a 

compreensão e resolução de forma correta. 

 Houve compreensão por parte do educando quanto às informações contidas 

na tabela, bem como, a percepção de regularidade da sequência de acréscimo de 

três unidades de uma figura para outra.    
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 Conseguiu expressar de forma correta os dados contidos na sequência 

pictórica em forma de uma expressão algébrica, mas não a apresentou de forma 

completa. Associou a variável , a posição que a figura assume na sequência, uma 

vez que, informou em Libras que representa “desenho 1º, 2º, 3º” e de forma escrita 

. Houve compreensão por parte do aluno, que a fórmula é utilizada 

para encontrar o total de quadrados em cada figura da sequência.  

  

Alunos surdo 3 (AS3 ) – Letra b 

Figura 174: Resolução da unidade 8 letra b do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao receber a unidade oito letra b, o AS3 primeiramente obervou a sequêcia e 

sinalizou: 

AS3 (LS): Ver tabela ter desenho 1º quadrado todo 5, 2º ter 9, 3º ter 13. 

AS3 (LP): Veja a tabela apresenta que a primeira figura tem um total de cinco 

quadrados, a segunda tem nove e a terceeira tem treze. 

AS3 (LS): +4, +4, +4. 

AS3 (LP): Está sendo acrescido quatro unidades. 
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 Em seguida registrou que a quarta figura terá ao todo dezessete quadrados, 

apresentando também a quantidade de quadrados para as figuras a seguir, como 

mostra o registro: 

Figura 175: Resolução da quantidade total de elementos das figuras 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Em seguida passou a pensar em uma expressão algébrica que satisfizesse a 

sequência. Primeiramente tentou , mas após aplicá-la percebeu que estava 

incorreta, como mostra a figura a seguir. 

Figura 176: Tentativa de resolução da unidade oito, letra b, do AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Ao ser indagado o porquê utilizou o número três o AS3 afirmou que fez a 

mesma tentativa do exercício anterior, mas que não obteve sucesso. Em seguida fez 

uma nova tentativa, por meio de cálculos aritméticos, como mostra o registro abaixo, 

somente após verificar que estava correto, escreveu a expressão algébrica e 

apresentou a explicação dos termos tanto de forma escrita quanto sinalizada. 
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Figura 177: Resolução da unidade oito, letra b, do AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LS): 4 porque quadrados +4, +4, +4, x porque 1º, 2º, 3º (apontando para as 

figuras da sequência), +1 conseguir resposta. 

AS3 (LP): Foi utilizado o número quatro, pois a sequência está aumentando quatro 

quadrados de uma figura para outra, o  x  representa a posição das figuras na 

sequência, primeira, segunda, terceira e somamos um para conseguir a resposta 

correta.  

Prof. Pesq. (LS): Regra , encontrar o quê?  

Prof. Pesq. (LP): Regra quatro vezes  x mais um serve para encontrar o quê? 

AS3 (LS): Todos quadrados. 

AS3 (LP): A quantidade total de quadrados. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 Na unidade oito letra b, percebeu-se que o AS3 compreendeu os dados 

informados na tabela, bem como percebeu a regularidade existente na sequência de 

acréscimo de quatro unidades de uma figura para outra. Os registros utilizados 

como, a escrita, os cálculos aritméticos e a Libras foram importantes, para que o 

educando conseguisse transpor os dados da sequência pictórica para a linguagem 

matemática, mas não a apresentou de maneira completa. Houve compreensão por 

parte do aluno que a variável  x  representa a posição figural uma vez que informou 

em Libras, apontando para as figuras da sequencia que “ x porque 1º, 2º, 3º” e de 
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forma escrita representou a variável como . Compreendeu também que a 

fórmula é usada para encontrar a quantidade total de elementos das figuras. 

 

Aluno surdo 4 (AS4) – Letra a 

Figura 178: Resolução da unidade 8, letra a, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Inicialmente o AS4 observou a tabela, conferindo se era a mesma quantidade 

de quadrados contados por ele nas figuras da sequência. 
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 Solicitado pela pesquisadora uma explicação sobre suas análises na tabela, 

as informações obtidada foram: 

AS4 (LS): Ter 1º, 2º, 3º é desenho aqui (apontando para as figuras da sequência). 

Ter 5, 9, 13 é quadrados quantos ter desenhos, ver 1º ter  quadrados 5 (contando os 

quadrados da primeira figura), 2º ter 9, 3º ter 13. 

AS4 (LS): 5, 6, 7, 8, ter +3, 8, 9, 10, 11, +3. Sempre +3 

AS4 (LP): A diferença entre cinco e oito é três. A diferença entre oito e onze é três. 

Sempre soma três unidades de uma figura para outra. 

 Assim, apresentou que a quantidade total para a quarta figura será dezessete, 

para a quinta figura é vinte e um e para a sexta figura é vinte e cinco. 

 Após passou a analisar a sequência a fim de encontrar a fórmula que a rege. 

Inicialmente apresentou a expressão  , indicando que o número 

cinco representa a quantidade de quadrados da primeira figura, o x  representa as 

figuras o qual chamou de “tema” a sua posição, e o número três representa o 

acréscimo de quadrados existente de uma figura para a outra. Ao aplicá-la na 

segunda posição, , fez o cálculo mental e verificou que estava incorreta 

essa expressão.  

 Voltou a analisar a sequência, contou novamente as quantidades de 

quadrados em cada figura, observou a regularidade existente novamente e realizou 

novos registros sem sucesso, como observamos abaixo. 

Figura 179: Tentativa de resolução do AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Analisou novamente a sequência e afirmou: 

AS4 (LS): 5, 8, 11. Par, ímpar, par. Sempre +3. 

AS4 (LP): Cinco, oito, onze. Os valores da sequência é par, ímpar e par e sempre 

acrescenta três unidades de uma figura para outra. 
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AS4 (LS): Esperar, pensar. 

AS4 (LP): Espere me deixe pensar. 

 Logo sinalizou: 

AS4 (LS): Exemplo, , não certo resposta 11, falta 2. 

AS4 (LP): Por exemplo  está errado, pois, a resposta é onze, falta dois. 

 Com expressão afirmativa registrou:  

Figura 180: Tentativa de resolução da unidade. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Em seguida apresentou a expressão algébrica, explicando: 

Figura 181: Generalização apresentada pelo AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS):  é número colocar 1º, 2º, 3º, 3 porque +3, , + 2 porque 2º ter 

 certo. 

AS4 (LP): O  é a posição que a figura assume na sequência, o número três 

representa o acréscimo de elementos existente de uma figura para outra e, 

somaram-se dois para conseguir a resposta correta. 

Prof. Pesq. (LS): Regra  encontrar o quê? 

Prof. Pesq. (LP): A regra  serve para encontrar o quê? 

AS4 (LS): quadrado desenho fim. 

AS4 (LP): A quantidade final de cada figura. 
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Discutindo os dados de forma individual: 

 Na letra a, da unidade oito, percebemos que o AS4 apresentou compreensão 

sobre os dados informados na tabela, percebeu também a regularidade existente na 

sequência com acréscimo de três unidades de uma figura para outra e que os 

valores da sequência intercalam-se entre pares e ímpares. O educando apresentou 

certa dificuldade quando a generalização, mas os registros utilizados pelo educando 

como os cálculos aritméticos e as sinalizações em Libras auxiliaram-no na 

construção da expressão algébrica que representa a sequência, porém não a 

apresentou de maneira completa.  Houve compreensão por parte do educando que 

a variável x representa a posição que as figuras assumem na sequência, utilizando o 

termo escrito “tema”. Compreendeu também que a expressão algébrica é utilizada 

para encontrar a quantidade total de quadrados em cada figura, mas não souber 

generalizar.  

 

Aluno surdo 4 (AS4) – Letra b. 
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Figura 182: Resolução letra b, da unidade 8, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Para a letra b da unidade oito, o AS4 inicialmente analisou a sequência, por 

meio da tabela apresentada explicando: 

AS4 (LS): Ver desenho 1º ter quadrados 5, 2º 9, 3º13. Sempre +4. 

AS4 (LP): Veja o primeiro desenho tem cinco quadrados, o segundo nove e o 

terceiro treze. Sempre acrescentando quatro unidades. 

 Em seguida contando nos dedos apresentou que a quarta figura teria 

dezessete quadrados, a quinta figura vinte e um e a sexta figura vinte e cinco.  

 Após passou a pensar em uma expressão algébrica para satisfazer essa 

sequência, por meio de cálculo aritmético. 
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Figura 183: Tentativa numérica de resolução 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Percebendo que estava correto, apresentou de maneira genérica, explicando: 

Figura 184: Resolução letra b, da unidade oito, do AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS):  x número 1º, 2º, 3º desenho, 4 porque +4, +1 resposta ter certo. Regra 

encontrar tudo quadrado fim 

AS4 (LP): A variável x representa a posição em que a figura assume na sequêncica, 

o número quatro é a regularidade existente de acréscimo de quatro unidades de 

uma figura para outra e somou-se um para encontrar a resposta correta. A regra 

serve para encontrar a quantidade total de quadrados. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

 Percebemos que a letra b, da unidade oito não gerou dificuldades para o AS4, 

uma vez que o mesmo compreendeu com clareza as informações contidas na tabela 

e a regularidade de acréscimo de quatro elementos de uma figura para outra.  

 A transferência dos dados da sequência para a linguagem matemática foi 

realizada pelo educando, porém não de forma completa. Houve compreensão que a 

variável x representa a posição que a figura assume na sequência e que a fórmula é 

usada para encontrar a quantidade total de quadrados da figura, porém, não 
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apresentou uma maneira genérica de representar essa quantidade total de 

elementos.   

 

UNIDADE 9 

Aluno surdo 1 (AS1) 

Figura 185: Resolução da unidade 9 do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 
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Após a leitura o educando passou a contar e anotar as quantidades de 

bolinhas das figuras da sequência. Em seguida, representou por meio de desenho 

as duas próximas figuras, indicando a posição e a quantidade total de bolinhas 

necessárias para formá-las. 

Figura 186: Resolução do item b, da unidade nove, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Para a resolução da letra b da unidade nove, o aluno apresentou o seguinte 

registro. 

Figura 187: Tentativa de resolução do item b, da unidade nove, do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao ser indagado pela pesquisadora, a explicação foi a seguinte: 

AS1 (LS): Precisar resposta 122, somar 11111 conseguir 122. 

AS1 (LP): Preciso encontrar a resposta cento e vinte e dois, então, somando cento e 

onze mais onze, consigo a resposta cento e vinte e dois. 

Prof. Pesq. (LS): Não querer resposta 122, quer saber quantas bolinhas ter desenho 

1º, 2º, 3º até 122º. 

Prof. Pesq. (LP): Não é para encontrar a resposta cento e vinte e dois, e sim a 

quantidade de bolinhas que terá a centésima vigésima segunda figura. 



248 
 

 
 

AS1 (LS): Ter  

Figura 188: Representação da sinalização do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LP): Temos onze bolinhas em cada lado mais um ao centro.  

 Apresentando o seguinte registro escrito: 

AS1 (LS): 4411111111   

AS1 (LP): onze mais onze mais onze mais onze é igual a quarenta e quatro. 

Prof. Pesq. (LS): Ver desenho sequência 

Figura 189: Representação da sinalização da sequência realizada pela pesquisadora 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Agora desenho 122, bolinhas quantas? 

Prof. Pesq. (LP): Observe os desenhos da sequência. No primeiro desenho temos 

uma bolinha ao centro e uma bolinha de cada lado da figura. No segundo desenho 

temos uma bolinha ao centro e duas bolinhas de cada lado da figura. No terceiro 

desenho temos uma bolinha ao centro e três bolinhas de cada lado da figura. E para 

o desenho cento e vinte e dois, quantas bolinhas terão? 

 O discente pensou e registrou: 
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Figura 190: Resolução do item b, da unidade nove, realizado pelo aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Para o item que envolve a elaboração a tabela, o educando após a leitura 

sinalizou: 

AS1 (LS): Igual antes 8. 

AS1 (LP): É igual a unidade oito anterior. 

 Em seguida apresentou o seguinte registro: 

Figura 191: Representação da tabela do aluno (a) AS1. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 A letra d, da unidade nove apresentou o seguinte registro, explicando em 

seguida: 
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Figura 192: Resolução do item c, da unidade nove, do aluno (a) AS1. 

  

Fonte: Material da pesquisadora 

AS1 (LS): Regra igual antes. Número ímpar. 5 até 9, sobrar 4. , 1º, 2º, 3º.  ter 

centro bolinha 1. 

AS1 (LP): A regra é igual a anterior. Os números da sequência são ímpares. A 

diferença de cinco a nove é quatro bolinhas. O  indica a posição das figuras e 

somei um, pois ao centro da figura temos uma bolinha em comum. 

Prof. Pesq. (LS): 14  x  encontrar o que? 

Prof. Pesq. (LP): Quatro vezes  mais um encontra a resposta do quê? 

AS1 (LS): Tudo bolinhas 

AS1 (LP): O total de bolinhas. 

 Percebe-se que o aluno não retomou o item b para possíveis correções. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que AS1 realizou a leitura e interpretação dos enunciados 

propostos, precisando da intervenção da pesquisadora para compreender que na 

letra b procurava-se a quantidade de bolinhas para a 122ª figura. Utilizou-se da 

Libras para sua organização e compreensão da unidade nove e da forma aritmética 

para a resolução da mesma. Apresentou de maneira correta a representação 

tabular. Percebeu a regularidade existe na sequência, entre uma figura e outra. 

Compreendeu que  representa a posição da figura, uma vez que registrou 

por escrito  e explicou em Libras “ , 

1º, 2º, 3º”, porém, não compreendeu que esta variável é operatória, uma vez que 

não apresentou de forma completa a fórmula que rege a sequência.  

 Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica e compreender essa expressão é usada para 

encontrar a quantidade total de bolinhas em cada figura.  
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Aluno surdo 3 (AS3) 

Figura 193: Resolução da unidade 9 do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Ao receber a unidade nove o educando iniciou colocando a posição em cada 

figura da sequência, em seguida, contou e anotou a quantidade de bolinhas, 

percebendo que de uma figura para a outra havia um acréscimo de quatro bolinhas.  

 Após fazer a leitura da letra a, da unidade nove, o aluno apresentou o 

seguinte registro explicando: 
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Figura 194: Resolução do item a, da unidade nove, do aluno (a) AS3 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS3 (LS): Sempre  (apontando para a sequência feita). 

AS3 (LP): Do total de bolinhas da figura anterior soma-se quatro, obtém-se a 

resposta seguinte. 

Prof. Pesq. (LS): Porque somar 1? 

Prof. Pesq. (LP): Porque somou um? 

AS3 (LS): Conseguir certa resposta. 

AS3 (LP): Para conseguir a resposta correta. 

 Para a letra b, da unidade nove, o discente apresentou o seguinte registro: 

Figura 195: Resolução do item b, da unidade nove, do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 No item que envolve a construção de tabela, o aluno referenciou os 

elementos da primeira linha como “número de figuras” e o da segunda linha como 

“posição”.  

Prof. Pesq. (LS): O que representar número 1, 2, 3? 

Prof. Pesq. (LP): O que representa os números um, dois, três? 

AS3 (LS): 1º, 2º, 3º 

AS3 (LP): Posição das figuras. 

Prof. Pesq. (LS): Números 5, 9, 13, representar o que? 

Prof. Pesq. (LP): Os números cinco, nove, treze, representam o quê? 

AS3 (LS): Bolinhas, desculpar, inverter. 
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AS3 (LP): Número de bolinhas desculpe, eu inverti. 

 Apresentando assim, o seguinte registro tabular.  

Figura 196: Representação da tabela do aluno (a) AS3. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Para a letra d, desta unidade, a resolução e a explicação foram a seguinte:  

 

Figura 197: Resolução do item d, da unidade nove, do aluno (a) AS3. 

 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 

AS3 (LS): 4 porque .  é 1º, 2º, 3º  encontrar resposta certa. 

AS3 (LP): Utilizei o número quatro, pois de uma figura para outra está sendo 

acrescidas quatro bolinhas. O  é a posição das figuras e somei um para conseguir 

a resposta. 

Prof. Pesq. (LS): Regra 14  x  encontrar resposta do quê? 

Prof. Pesq. (LP): A regra quatro vezes  mais um encontra a resposta do quê? 

AS3 (LS): Todos bolinhas desenho. 

AS3 (LP): A quantidade total de bolinhas de cada figura. 

Prof. Pesq. (LS): Porque usar letra ? 

Prof. Pesq. (LP): Porque você usou a letra ? 

AS3 (LS): Porque todo bolinha trocar, 5, 9, 13, eu usar . 

AS3 (LP): Porque o total de bolinhas em cada figura muda, cinco, nove, treze, por 

isso, eu usei o . 
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Prof. Pesq. (LS):  Significar o que? 

Prof. Pesq. (LP) : O que significa a letra ? 

AS3 (LS): Tudo bolinhas. 

AS3 (LP): O total de bolinhas. 

 
 
Discutindo os dados de forma individual: 

AS3 realizou a leitura e interpretação dos enunciados propostos. Utilizou-se 

da Libras para sua organização. Apresentou de maneira correta a representação 

tabular, utilizou a forma aritmética, sentindo necessidade de generalizar quando a 

posição da figura foi muito alta. Percebeu a regularidade existe na sequência, entre 

uma figura e outra. Parece haver compreensão por parte do educando AS3, sobre o 

significado operacional da incógnita , ao associá-lo a posição que a figura assume 

e ao representar a sequência na linguagem matemática de maneira completa,  

, declara a relação funcional entre as variáveis, 

imprescindíveis na aprendizagem de funções.  

 

Aluno surdo 4 (AS4) 
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Figura 198: Resolução da unidade 9 do aluno (a) AS1 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 iniciou a unidade contando e anotando as quantidades de bolinhas em 

cada figura da sequência, em seguida realizou a leitura do item a, sinalizando: 

AS4 (LS): 2 fazer. 
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AS4 (LP): É para fazer as duas. 

 Em seguida, indicando a posição em cada figura contou e percebeu que de 

uma figura para outra está sendo acrescidas quatro bolinhas, dessa forma, por meio 

aritmético, apresentou o resultado:  

Figura 199: Resolução do item a, da unidade nove, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

Após realizou a leitura da letra b e lembrando-se da unidade anterior, já 

representou a resolução por meio da expressão algébrica, da seguinte forma: 

Figura 200: Resolução do item b, da unidade nove, do aluno (a) AS4 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Para o registro tabular o educando necessitou do auxílio da pesquisadora, 

sobre as informações a serem colocadas na tabela. Com um esboço, a professora 

indagou: 

Prof. Pesq. (LS): Números 5, 9, 13, mostrar o que? 

Prof. Pesq. (LP): Nos números cinco, nove e treze, representam o que na 

sequência? 

AS4 (LS): Bolinhas. 

AS4 (LP): Bolinhas. 

Prof. Pesq. (LS): Você precisar indicar nome, também quantos. 

Prof. Pesq. (LP): Você precisara indicar o nome e a quantidade. 

Prof. Pesq. (LS): Ter bolinhas 5 onde? Bolinhas 9 onde? 
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Prof. Pesq. (LP): Onde temos as quantidades de bolinhas cinco, nove? 

AS4 (LS): Desenho aqui, 1º, 2º. 

As4 (LP): Na primeira e segunda figura. 

Prof. Pesq. (LS): Ok! Fazer tabela colocar nomes depois, quantos números olhar 

desenho, escrever bolinhas.  

Prof. Pesq. (LP): Ok! Faça a tabela completando as informações com o nome e após 

complete olhando para as figuras e as suas quantidades de bolinhas. 

AS4 (LS): Parecer igual antes? 

AS4 (LP): Parece igual a atividade anterior? 

Prof. Pesq. (LS): Parecer. 

Prof. Pesq. (LP) Parece. 

 O discente representou a tabela da seguinte forma: 

Figura 201: Representação da tabela do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

 Para a resolução do item d, dessa unidade, o registro foi o seguinte: 

Figura 202: Resolução do item d, da unidade nove, do aluno (a) AS4. 

 

Fonte: Material da pesquisadora 

AS4 (LS): 1º, 2º, 3º tema. 4 porque pular 5 até 9 pular 4. 1 somar porque ter 

resposta. 
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AS4 (LP): indica a posição da figura, chamado por tema pelo aluno. O número 

quatro foi usado, pois de cinco até nove, pulamos quatro unidades. Somei um para 

ter a resposta certa. 

 

Discutindo os dados de forma individual: 

Observamos que o educando AS4 realizou a leitura e interpretação dos 

enunciados propostos. Apresentou de maneira correta a representação tabular. 

Utilizou a forma aritmética, sentindo necessidade de generalizar quando a posição 

da figura foi muito alta. Percebeu a regularidade existe na sequência, entre uma 

figura e outra. Conseguiu expressar a sequência na linguagem matemática, ou seja, 

representando a fórmula algébrica e compreender essa expressão é usada para 

encontrar a quantidade total de bolinhas em cada figura. Apesar de compreender 

que  representa a posição que a figura ocupa na sequência, utilizando a palavra 

“tema”, parece não ter compreensão a relação existente entre a variável  e a 

quantidade total de elementos em cada figura, uma vez que não apresentou de 

forma completa a expressão algébrica.  
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TERMO DE CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO CAMPO DE ESTUDO  

 
 
 
 

Título do projeto: Uma sequência didática proposta para o ensino da 
matemática na escola de Surdos. 

 
 
Pesquisadore(s): Tânia Stella Bassoi, Graziely Grassi Zanoni   
 
Local da pesquisa:  
 
Responsável pelo local de realização da pesquisa:  
 
 
 
 
 
 
 O(s) pesquisador (es) acima identificado(s) estão autorizados a realizarem a 

pesquisa e coletar dados, preservando as informações referentes aos sujeitos de 

pesquisa, divulgando-as exclusivamente para fins científicos apenas anonimamente, 

respeitando todas as normas da Resolução 196/96 e suas complementares.  

 
 
 

  
 

Cascavel, ___ de _______ de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável pelo campo da pesquisa 

 

 

 ANEXO I 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Título do Projeto: Uma sequência didática proposta para o ensino de 

funções na escola bilíngue para surdos. 

Pesquisador responsável e colaboradores com telefones de contato: Graziely 
Grassi Zanoni, (45) 88224549 / (45) 3264- 4798 Tânia Stella Bassoi (45) 99815339 
Convidamos seu(a) filho(a)____________________________________ a participar 

de nossa pesquisa que tem como objetivo elaborar uma sequência didática 

matemática, com o intuito de compreender as dificuldades no aprendizado de 

conceitos matemáticos dos alunos surdos, e proporcionar melhores condições 

no ensino dos educandos com surdez. 

 Para isso será aplicada uma sequência didática utilizando diferentes 

representações matemáticas e analisadas as perguntas, respostas e registros 

escritos que ocorreram durante a aplicação da sequência para posterior aplicação 

de outra sequência que possibilite a aprendizagem. A professora pesquisadora 

aplicador será bilíngue em língua de sinais e língua portuguesa, com formação em 

Matemática.  

Para a geração de dados, como a língua de sinais se apresenta na 

modalidade viso espacial; serão utilizadas filmagens das sessões de matemática, 

colhendo imagens tanto da pesquisadora quanto dos alunos, para analisar o 

processo de ensino por meio das diferentes representações utilizadas pela 

professora pesquisadora e alunos, durante a aprendizagem de conceitos 

matemáticos. 

Para isso, solicitamos a autorização dos responsáveis, para a realização das 

filmagens, bem como a utilização das imagens para fins de pesquisa.    

Durante a execução do projeto, destacamos não haver riscos associados à 

participação de seu (a) filho (a), e, se houver algum tipo de desconforto, dúvida 

durante a pesquisa, a pesquisadora deverá ser contatada imediatamente. 

Destacamos que o participante não pagará nem receberá nada para participar da 

pesquisa; e que a participação dos envolvidos no projeto poderá ser cancelada a 

qualquer momento que julgarem necessário.  

Será mantida a confidencialidade do sujeito sendo que todo e qualquer 

material como as imagens, fotos, vídeos, áudios, documentos e outros meios de 

comunicação, serão utilizadas somente para fins científicos do projeto de Pesquisa. 
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O TCLE será entregue em duas vias, sendo que uma ficará com o sujeito da 

pesquisa. O telefone do comitê de ética é 3220-3272, caso o sujeito necessite de 

maiores informações. 

 
 
Declaro estar ciente do exposto e autorizo 
.............................................................................................a participar da pesquisa.  
  
 
Nome do sujeito de pesquisa ou responsável:_____________________________ 
Assinatura: ________________________________________________________ 
 
Eu, Tânia Stella Bassoi, declaro que forneci todas as informações do projeto ao 
participante e/ou responsável. 
 
Cascavel, ____ de _____________ de 2015. 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 
 

Eu, ___________________________, portador (a) da Cédula de Identidade 
RG no______________, AUTORIZO o uso de imagem e voz da aluno (a) 
________________________em todo e qualquer material entre fotos, vídeos, 
áudios, documentos e outros meios de comunicação, em favor do pesquisador (a) 
Graziely Grassi Zanoni, para ser utilizado pelo Projeto de Pesquisa Uma sequência 
didática proposta para o ensino de funções na escola bilíngue para surdos, 
cuja coordenação está situada na Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300, Cep. 
85870-900, Foz do Iguaçu-PR, inscrita no CNPJ 78.680.337/0004-27, sejam essas 
destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno dessa 
instituição, desde que não haja desvirtuamento de sua finalidade. 
 A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 
imagem, nome e voz, acima mencionada em todo o território nacional e no exterior, 
em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) folhetos 
em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.), (II) folder de apresentação,(III) 
anúncios em revistas e jornais em geral, (IV) homepage, (V) cartazes, (VI) mídia 
eletrônica (painéis, vídeos-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre 
outros). 
 Por ser esta a expressão de minha vontade declaro que autorizo o uso acima 
descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 
ou qualquer outro, e assino a presente autorização. 
 

Foz do Iguaçu, ______de________ de ______ 
 
 

________________________________________ 
Responsável legal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


